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Φθινοπώριασε...

Φθινοπώριασε... μὰ τὸ γκρίζο τ’ οὐρανοῦ

τὄχει μονάχα ὁ πίνακας τῆς φύσης.

Φθινοπώριασε... μὰ ὁ ἥλιος

κρύφτηκε μονάχα γιὰ τὰ πουλιά.

Κι ὁ μελαγχολικὸς χορὸς 

τῶν μουντῶν φύλλων

ἀνήκει μόνο στὴ ζωγραφιὰ τοῦ φθινοπώρου!

Φθινοπώριασε... μὰ ἐμᾶς

ἡ καρδιά μας εἶναι γιομάτη καλοκαίρια.

Τὸ βλέμμα μας καθρέφτης

τῆς ἀναστάσιμης ἄνοιξης.

Κι ἡ ψυχή μας πλημμυρισμένη

ξέρει, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ χάρη,

ν’ ἀντιστέκεται... στοὺς ἐπερχόμενους

βαρεῖς χειμῶνες.

Φθινοπώριασε... μὰ ἐμᾶς

ἡ καρδιά μας εἶναι γεμάτη καλοκαίρια.

Τὸ βλέμμα μας καθρέφτης

τῆς ἀναστάσιμης ἄνοιξης...!

ΒΑΣ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΥ 
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Γιὰ ἕναν χριστιανό, ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ἡ ἐπιτομὴ τῆς ἀλήθειας τῆς πίστε-
ώς του καὶ τὸ κατ’ ἐξοχὴν τὸ σύμβολο 

τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 
Γιὰ ἕναν χριστιανὸ ὁ σταυρὸς εἶναι ἐπίσης τρόπος 
ζωῆς καὶ ὁδὸς σωτηρίας.  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ 
χριστιανὸς δὲν καλεῖται νὰ ζήσει, ἁπλῶς ὁμολο-
γώντας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καί «συμ-
μορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ», ὅπως γράφει ὁ 
Παῦλος στοὺς Φιλιππησίους1.  Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστὸς λέει: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρ-
νησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
ἀκολουθείτω μοι»2. Καὶ πάλι: «Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ 
ἔστι μου ἄξιος»3. Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, μὲ ἁπλᾶ 
λόγια, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ κάνει τὸν 
σταυρὸ ἁπλῶς ἀντικείμενο τῆς πίστης του, ἀλλὰ 
καὶ κομμάτι τῆς ζωῆς του.

Τί εἶναι ὅμως ὁ σταυρὸς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που; «Σταυρός», θὰ λέγαμε, εἶναι ἀσφαλῶς ἀπὸ 
μία ἄποψη οἱ διάφορες δοκιμασίες μὲ τὶς ὁποῖες 
ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. 
Αὐτὴ τὴ σημασία τὴ βλέπουμε ἄλλωστε καὶ στὴν 
κοινὴ χρήση τοῦ ὅρου, καθὼς θὰ ἀκούσουμε 
συχνὰ νὰ λέγεται γιὰ κάποιον ποὺ ἀντιμετωπίζει 
τὴν α ἢ τὴ β δοκιμασία στὴ ζωή του ὅτι κουβαλάει 
«σταυρό». Γιὰ ἕναν ἄνθρωπο «σταυρός» εἶναι ἡ 
ἀσθένεια, γιὰ ἄλλον τὰ γηρατειά, τὸ πένθος, ἡ 
μοναξιά, ἡ ἀνέχεια.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀξίζει νὰ σταθοῦμε περισ-
σότερο, διότι ἐδῶ σκοντάφτουμε σὲ μιὰ συχνὴ 
πλάνη, τὴν ὁποία θὰ ὀνομάζαμε «πλάνη τῆς εὐκο-
λίας». Καὶ αὐτὴ ἡ πλάνη εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει 
πολὺ συχνὰ σχεδὸν ὅλοι μας νὰ νιώθουμε στὴν 
πρώτη μας ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ: 
ὅτι, ἂν ἐμεῖς συμπορευθοῦμε μὲ τὸν Χριστὸ στὴ 
ζωή μας, Αὐτὸς θὰ μᾶς ἐξασφαλίζει βίο ἀκύμαντο, 
βίο ἀνέφελο, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε βίο ἀνθόσπαρτο· 
θὰ κρατάει μακριὰ κάθε ἐμπόδιο, κάθε δυσκολία 
καὶ κάθε δοκιμασία.

Εἶναι χρήσιμο νὰ σταθοῦμε ἐδῶ, γιατὶ μία ἀπὸ 
τὶς σημαντικώτερες πνευματικὲς προκλήσεις γιὰ 

1  Φιλιπ., γ΄ 10.
2 Ματθ., ιστ΄ 24· Μάρκ., η΄ 34.
3 Ματθ., ι΄ 38

ἕναν χριστιανὸ εἶναι ὁ διαχωρισμὸς τῆς ἀλήθειας 
ἀπὸ τὴν πλάνη, ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς πίστης ἀπὸ θεμέ-
λια κίβδηλα καὶ σαθρά, ἡ κάθαρσή της ἀπὸ κάθε 
τι τὸ νόθο καὶ νοσηρό, ὥστε αὐτὴ νὰ μπορέσει νὰ 
θεμελιωθεῖ στέρεα πάνω στὴν ἀλήθεια.

Κίβδηλα καὶ σαθρὰ θεμέλια συμβαίνει πολὺ 
συχνὰ νὰ ἀναζητοῦμε.  Ἔστω ἕνα καὶ μόνο πα-
ράδειγμα: Εἶναι ἀσφαλῶς χαριτωμένο νὰ λέμε 
ὅτι τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ὁ καιρὸς εἶναι πάντα 
συννεφιασμένος, σὰν ἡ φύση νὰ μετέχει καὶ αὐτὴ 
στὸ θεῖο Πάθος.  Ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ γυρέψει νὰ 

Ὁ Σταυρὸς στὴ ζωή μας 
καὶ ἡ πλάνη τῆς εὐκολίας
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στηρίξει τὴν πίστη του σὲ ἕνα τέτοιο θεμέλιο μοι-
ραῖα θὰ δεῖ τὴν πίστη του νὰ καταρρέει τὴν πρώτη 
ἡλιόλουστη Μεγάλη Παρασκευή. Καὶ ἀσφαλῶς 
μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε ἀρκετὲς ἡλιόλουστες 
Μεγάλες Παρασκευές.

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ μὲ ὅσους, πάνω 
στὴ χαρὰ καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ ξεκινήματος 
τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς, υἱοθετοῦν τήν «πλάνη τῆς 
εὐκολίας». Πεπεισμένοι καθὼς εἶναι ὅτι ἡ συμπό-
ρευσή τους μὲ τὸν Χριστὸ θὰ τοὺς ἐξασφαλίσει βίο 
ἀνέφελο, μοιραῖα θὰ δοῦν τὴν πίστη τους νὰ κλο-
νίζεται ἢ καὶ νὰ καταρρέει μὲ τὸ πρῶτο συννεφάκι 
ποὺ θὰ φανεῖ στὸν οὐρανὸ τῆς ζωῆς τους. Καὶ θὰ 
γίνουν σὰν ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο τῆς παραβολῆς 
τοῦ σπορέως ὁ ὁποῖος «οὐκ ἔχει ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ 
ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ 
διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται»4.

Αὐτὸς ὁ σκανδαλισμὸς εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγα-
λύτερες παγίδες τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα.  Ὅπως 
γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Μέγας Βασίλειος, δὲν 
εἶναι οἱ θλίψεις μὲ τὶς ὁποῖες ἔρχονται ἀντιμέτω-
ποι χάριν δοκιμασίας οἱ ἅγιοι ποὺ κάνουν τοὺς 
ἀόρατους ἐχθρούς μας νὰ χαίρονται· ἀλλὰ ὅταν 
ἀπογοητευθοῦμε ἀπὸ τὶς θλίψεις καὶ πιεζόμενοι 
παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὸν ἀγῶνα, τότε εὐφραίνονται 
καὶ πανηγυρίζουν καὶ ἐπιχαίρουν 5.

Καὶ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι κἂν μόνο ὁ σκαν-
δαλισμὸς καὶ ὁ κλονισμὸς ποὺ νιώθει ὁ ἴδιος ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ πέφτει στήν «πλάνη τῆς εὐκολίας»· 
εἶναι καὶ ὁ σκανδαλισμὸς καὶ ὁ κλονισμὸς ποὺ 
προκαλεῖ στὸν ἄλλο ἄνθρωπο, μὲ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ  
Ἀποστόλου «τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ 
ἢ σκάνδαλον»6. Σκεφθεῖτε, γιὰ νὰ ποῦμε ἕνα μόνο 

4   Ματθ., ιγ΄ 21· Μάρκ., δ΄ 17.
5  Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τὸν ΚΘ΄ Ψαλμόν, ed. J.-P. Migne, 

PG 29, 309.19-25: «Οὐχὶ δὲ αἱ θλίψεις αἱ δοκιμασίας ἕνεκεν 
προσαγόμεναι τοῖς ἁγίοις, εὐφροσύνην τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν τοῖς 
ἀοράτοις προξενοῦσιν· ἀλλὰ ὅταν ἀπαγορεύσωμεν θλιβόμε-
νοι, καὶ στενοχωρηθῶσιν ἡμῶν οἱ λογισμοί, ἀπειρηκότων 
ἡμῶν πρὸς τὸ πυκνὸν τῶν κακώσεων, τότε εὐφραίνονται καὶ 
κροτοῦσι καὶ ἐπιχαίρουσιν».

6 Ῥωμ., ιδ΄ 13.

παράδειγμα, τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ νιώθει ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ δοκιμάζεται ἀπὸ τὴν κρίση, τὴ 
φτώχεια καὶ τὴν ἀνέχεια, ὅταν κάποιος ἐπιδεικνύει 
καὶ διαφημίζει τὴν οἰκονομική του ἄνεση περίπου 
ὡς «δικαία ἀνταμοιβή» γιὰ τὴ συμπόρευσή του 
μὲ τὸν Χριστό.

Ἐδῶ πιὰ ἡ πλάνη κινδυνεύει νὰ ἐκτροχιασθεῖ 
καὶ νὰ ξεφύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο καὶ κάθε λογική7. 
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἑνὸς τέτοιου «ἐκτρο-
χιασμοῦ» εἶναι  ὅτι τὸν 19ο αἰῶνα, ὅταν ἡ ραγδαία 
ἄνοδος τῆς ἀστικῆς τάξεως συνοδευόταν ἀπὸ τὴν 
προβολὴ τοῦ μύθου τοῦ αὐτοδημιούργητου (τοῦ 
ἀνθρώπου δηλαδὴ ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ μηδέν, γιὰ 
νὰ φθάσει στὴν κορυφή), ἡγετικὲς μορφὲς τοῦ 
Προτεσταντισμοῦ ἔγραψαν καὶ διεκήρυξαν πράγ-
ματα ἀπίστευτα, ποὺ ξεκινοῦν ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ ὀνομάσαμε «πλάνη τῆς εὐκολίας». Τὸ 1836 
ὁ αἰδεσιμώτατος Thomas Hunt στὸ πολύκροτο 
ἔργο του Τὸ βιβλίο τοῦ πλούτου (The Book of 
Wealth) ὑποστήριζε, ἤδη στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βι-
βλίου, τὸ ἑξῆς ἐξωφρενικό, ὅτι «ἀποδεικνύεται ἀπὸ 

τὴν  Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ καθῆκον κάθε ἀνθρώπου 
εἶναι νὰ γίνει πλούσιος».  Ὁ ἐπίσκοπος τῆς  Ἐπι-
σκοπικῆς  Ἐκκλησίας τῆς Μασσαχουσέτης William 
Lawrence δίδασκε μὲ κάθε σοβαρότητα πώς «ὁ 
ἠθικὸς ἄνθρωπος γίνεται πλούσιος». Καὶ ὁ Russell 
Conwell, στὴν περίφημη διάλεξή του ποὺ ἔγινε τὸ 
1890 ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα best-sellers ὅλων τῶν 

7 Μεγάλου Βασιλείου,  Ἀνατρεπτικὸς τοῦ  Ἀπολογητικοῦ τοῦ 
δυσσεβοῦς Εὐνομίου, Λόγος Β΄ 10, ed. J.-P. Migne, PG 29, 
592.7-10: «Ἔοικε γάρ πως ὁ λόγος, ἐπειδὰν ἅπαξ τῆς ἀληθείας 
παρενεχθῇ, εἰς πολλὰς καὶ ἐπικινδύνους ἀτοπίας ὑπὸ τῆς κατὰ 
τὴν πλάνην ἀκολουθίας ἐκφέρεσθαι»

K

K
Ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ κάνει 
τὸν σταυρὸ ἁπλῶς ἀντικείμενο 

τῆς πίστης του, ἀλλὰ καὶ κομμάτι 
τῆς ζωῆς του.

K

K
Οἱ δοκιμασίες εἶναι ἀναπόσπα-

στο κομμάτι τῆς ζωῆς.  Ὁ  Ἰσαὰκ ὁ 
Σῦρος μᾶς ἔχει ἀφήσει ἕναν λόγο 
ἐκπληκτικῆς δύναμης, τὸν ὁποῖο 
δὲν χρειάζεται κἂν νὰ μεταφρά-

σουμε, γιὰ νὰ νιώσουμε τὴ δύναμη 
καὶ τὴν ἀλήθεια του. Γράφει, λοι-
πόν: « Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸς 
καθημερινός ἐστιν. Οὐδεὶς γὰρ ἐν 

τῷ οὐρανῷ ἀνῆλθε μετὰ ἀνέσεως»
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ἐποχῶν μὲ τίτλο  Ἑκτάρια ἀπὸ διαμάντια (Acres of 
Diamonds), δὲν περιορίσθηκε στὴ θέση ὅτι «χρι-
στιανικὸ καὶ “θεῖο” καθῆκον κάθε ἀνθρώπου εἶναι 
νὰ γίνει πλούσιος», δὲν ἀρκέσθηκε στὴν ἐξύμνηση 
τῆς τιμιότητας τῶν πλουσίων, ἀλλὰ ἔφθασε νὰ 
γράφει καὶ τὸ ἑξῆς πραγματικά... ἀνατριχιαστικό: 
«Συμπονῶ τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
φτωχῶν ποὺ ἀξίζουν νὰ τοὺς συμπονέσεις εἶναι 
πολὺ μικρός. Καὶ εἶναι λάθος νὰ συμπονεῖς ἕναν 
ἄνθρωπο ποὺ ὁ Θεὸς τιμώρησε γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
του»! Δὲν νομίζουμε ὅτι χρειάζεται νὰ σχολιά-
σουμε πόσο ξεφεύγουν τέτοιες διακηρύξεις ἀπὸ 
τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια· οὔτε νομίζουμε ὅτι θὰ 
μποροῦσε κανεὶς νὰ μᾶς ἐγκαλέσει ὅτι ὑπερβάλ-

λουμε, ὅταν μιλᾶμε ἐδῶ γιά «ἐκτροχιασμό», στὸν 
ὁποῖο ὁδηγεῖ ἡ «πλάνη τῆς εὐκολίας». 

Στὴν πραγματικότητα, οἱ δοκιμασίες εἶναι ἀνα-
πόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς.  Ὁ  Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος 
μᾶς ἔχει ἀφήσει ἕναν λόγο ἐκπληκτικῆς δύναμης, 
τὸν ὁποῖο δὲν χρειάζεται κἂν νὰ μεταφράσουμε, 
γιὰ νὰ νιώσουμε τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀλήθεια του. 
Γράφει, λοιπόν: « Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸς κα-
θημερινός ἐστιν. Οὐδεὶς γὰρ ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνῆλθε 
μετὰ ἀνέσεως»8. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν εἶναι ἴσως 
ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ διαβάζουμε στὸ βιβλίο τῶν 
Πράξεων: «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» 9. 

Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐξάλλου, ἀφοῦ ἀνα-
γνωρίζει ὅτι «πολλαὶ αἱ θλίψεις δικαίων», ὅτι δη-
λαδὴ εἶναι πολλὲς οἱ θλίψεις καὶ δοκιμασίες μὲ τὶς 

8 Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος Δ΄ 4 (= Bedjan Λόγος 
59), ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ  Ἀσκητικῶν 8Α, σελ. 
140, 4.1-2.

9 Πράξ., ιδ΄ 22.

ὁποῖες ἔρχονται ἀντιμέτωποι οἱ δίκαιοι στὴ ζωή 
τους, παρατηρεῖ: Αὐτὸς ὅμως ποὺ λέει ὅτι δὲν 
ἁρμόζει στὸν δίκαιο ἡ θλίψη δὲν λέει ἄλλο παρὰ 
πὼς δὲν ἁρμόζει στὸν ἀθλητὴ ὁ ἀνταγωνιστής· ἂν 
ὅμως δὲν ἀγωνίζεται ὁ ἀθλητής, πῶς θὰ κερδίσει 
τὰ στεφάνια τῆς νίκης (« Ὁ δὲ λέγων μὴ πρέπειν τῷ 
δικαίῳ τὴν θλῖψιν, οὐδὲν ἕτερον λέγει ἢ μὴ ἁρμό-
ζειν τῷ ἀθλητῇ τὸν ἀνταγωνιστήν· μὴ ἀγωνιζόμενος 
δὲ ὁ ἀθλητὴς τίνας ἕξει τῶν στεφάνων τὰς ὑποθέ-
σεις;»10). Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, γιὰ ἕναν χριστιανὸ 
ἡ ὅποια θλίψη καὶ δοκιμασία στὴ ζωή, ὁ ὅποιος 
σταυρὸς καλεῖται νὰ σηκώσει, μπορεῖ νὰ γίνει 
ὄχι αἰτία συντριβῆς, ἀλλὰ καὶ λόγος καυχήσεως. 
Αὐτό, ἄλλωστε, εἶναι ποὺ γράφει ὁ  Ἀπόστολος 

Παῦλος στὴν Πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολή του: «Οὐ 
μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 
εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δ’ 
ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς 
οὐ καταισχύνει»11 . Δέστε πόσο μακριὰ βρισκό-
μαστε ἐδῶ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὀνομάσαμε νωρίτερα 
«πλάνη τῆς εὐκολίας».

Ὁ πόλεμος καὶ ἡ μάχη, πρέπει νὰ τὸ γνωρί-
ζουμε αὐτό, εἶναι ἀναπόσπαστο γνώρισμα τοῦ 
πνευματικοῦ ἀγῶνα.  Ἕνας σπουδαῖος χριστιανὸς 
διανοητὴς τοῦ τέλους τοῦ τετάρτου αἰῶνα, μὲ 
κολοσιαία ἐπίδραση στὴν ἀσκητικὴ γραμματεία, 
ὁ Εὐάγριος ὁ Ποντικός, σημειώνει μὲ ἔμφαση ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀρχίζει τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς 
πρέπει νὰ λογαριάζει καὶ τὸν πόλεμο ποὺ θὰ 
ἔλθει ἐνάντια σὲ αὐτήν («ὁ ἀρχόμενος ἀρετῆς 
ἐφάπτεσθαι, ψηφιζέτω καὶ τὸν κατ’ αὐτῆς ἐπιόντα 

10 Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τὸν ΛΓ΄ Ψαλμόν, ed. J.-P. Migne, 
PG 29, 381.23-28.

11  Ῥωμ., ε΄ 3-5.

K

K
Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀνοησία –ὅπως ἀσφαλῶς ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι 
εἶναι– μόνο τὸ νὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ δοκιμασίες τῆς συνυφασμένης μὲ τὴ 
φθορὰ ζωῆς δὲν μᾶς ἀγγίζουν.  Ἀλλὰ εἶναι ἀνοησία καὶ πλάνη καὶ τὸ νὰ 
νομίζουμε ὅτι μποροῦμε νὰ ἀποδράσουμε ἀπὸ αὐτὲς μέσα ἀπὸ ἕνα ἄτυ-
πο «συμβόλαιο» μὲ τὸν Χριστό, ὁ  Ὁποῖος σὲ ἀντάλλαγμα τῶν ὅποιων 
ὑπηρεσιῶν μας θὰ μᾶς ἐξασφαλίσει βίο ἀκύμαντο, ἀνέφελο καὶ ἀνθό-
σπαρτο.  Ἂν φρονοῦμε ἔτσι, λησμονοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀναδεικνύει τὸν 
Χριστὸ σὲ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὶς ποικιλώνυμες θεότητες τῶν ἄλλων 

θρησκειῶν εἶναι ἀκριβῶς ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ.
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πόλεμον»). Καὶ προσθέτει, μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη 
ἔμφαση:  Ἀπαθὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ νίκησε τὸ πά-
θος μὲ πλῆθος πολέμων («ἀπαθὴς ὁ διὰ πλείστων 
πολέμων τὸ πάσχειν νικήσας»), ἐνῷ εἶναι ἐμπαθὴς 
αὐτὸς ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ἔχει ἀποκτήσει τὴν ἀρετὴ 
χωρὶς πόλεμο («ἐμπαθὴς δὲ ὁ ἀρετὴν λέγων ἀπο-
λέμητον κεκτῆσθαι») 12.

Καὶ βεβαίως εἶναι ἀστοχία περὶ τὴν κρίσιν τὸ νὰ 
πιστεύουμε ὅτι οἱ δοκιμασίες ὑπάρχουν στὴ ζωή 
μας ἐν εἴδει «ποινῆς» ἀπὸ ἕναν «τιμωρό» Θεό.  Ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, προβληματιζόμε-
νος σὲ μιὰ ἐπιστολή του πάνω στὸ πρόβλημα τῆς 
φθορᾶς ποὺ κυριαρχεῖ στὸν κόσμο, διερωτᾶται, 
«Τίνος ἕνεκεν;», γιὰ ποιὸν δηλαδὴ λόγο ὑπάρχει 
αὐτὴ ἡ φθορά, καὶ ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος: Κατὰ τὴ γνώμη 
μου, προκειμένου ἐμεῖς, βλέποντας τὸ ἄστατο καὶ 
ἀνώμαλο ποὺ κυριαρχεῖ στὰ φθαρτά, νὰ στρεφό-
μαστε περισσότερο πρὸς τὸν Θεό, καὶ ἐπιπλέον 
νὰ φροντίζουμε κάπως τὸν ἑαυτό μας («ἵνα τὸ ἐν 
τούτοις ἄστατον καὶ ἀνώμαλον θεωροῦντες, μᾶλλόν 
τι προστρέχωμεν τῷ Θεῷ καί τινα ποιώμεθα καὶ 
ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμέλειαν») 13.  Ἡ φθορά, δηλαδή, 
ποὺ κυριαρχεῖ γύρω μας, καὶ βεβαίως καὶ οἱ δο-
κιμασίες ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται, ὑπάρχουν χάριν 
παιδαγωγίας, ποὺ βοηθάει τὸν ἄνθρωπο νὰ βρεῖ 
καὶ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ἑαυτό του.

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀνοησία –ὅπως ἀσφαλῶς 
ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι εἶναι– μόνο τὸ νὰ πι-
στεύουμε ὅτι οἱ δοκιμασίες τῆς συνυφασμένης 
μὲ τὴ φθορὰ ζωῆς δὲν μᾶς ἀγγίζουν.  Ἀλλὰ εἶναι 
ἀνοησία καὶ πλάνη καὶ τὸ νὰ νομίζουμε ὅτι μπο-
ροῦμε νὰ ἀποδράσουμε ἀπὸ αὐτὲς μέσα ἀπὸ ἕνα 

12 Εὐαγρίου Ποντικοῦ, Λόγος πρὸς Εὐλόγιον μοναχόν, κεφ. Γ΄, 
ed. J.-P. Migne, PG 79, 1097.14-27: «Διὰ τοῦτο ὁ ἀρχόμενος 
ἀρετῆς ἐφάπτεσθαι, ψηφιζέτω καὶ τὸν κατ’ αὐτῆς ἐπιόντα πό-
λεμον, ἵνα μὴ ἀγύμναστος ὀφθεὶς ὡς ἀνέτοιμος κατασπασθῇ.  
Ἐπαινετὴ μὲν γὰρ τῆς ἀρετῆς ἡ ἀνδρεία καὶ εἰρήνης οὔσης, 
ὑπερεπαινετὴ δὲ ἡ ταύτη ἀνδραγαθία, καὶ πολέμου ἐπιστάντος· 
τοῦτο γὰρ ἡ ἀρετή, οὐ δι’ ὧν ἐργάζεται μόνον, ἀλλὰ καὶ δι’ 
ὧν πολεμεῖται δεινῶν, ἀπαθὴς ὁ διὰ πλείστων πολέμων τὸ 
πάσχειν νικήσας, ἐμπαθὴς δὲ ὁ ἀρετὴν λέγων ἀπολέμητον 
κεκτῆσθαι· κατὰ τὴν παράταξιν γὰρ τῆς ἐναρέτου τῶν πόνων 
στρατηγίας, ἀντιπαρατάττεται καὶ ἡ τῶν ἐναντίων κακία· ἀφῄρη-
ται τὸ εἶναι ἐν ἀρετῇ καρδία πόλεμον οὐκ ἔχουσα.  Ἀρετὴ γὰρ 
ἐκ τῶν ἀριστείων πρακτικὸν ὄνομα κέκληται».

13 Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ,  Ἐπιστολὴ ΚΘ΄, Σωφρονίῳ ὑπάρχῳ, 
(= ed. J.-P. Migne, PG 37, 64 AB): «Ὁρᾷς οἷα τὰ ἡμέτερα 
καὶ ὅπως κύκλος τῶν ἀνθρωπίνων περιτρέχει πραγμάτων· 
νῦν μὲν τῶν, νῦν δὲ τῶν ἀνθούντων καὶ ἀπανθούντων, καὶ 
οὔτε τοῦ εὖ πράττειν ἑστῶτος ἡμῖν, οὔτε τοῦ δυστυχεῖν, ὃ δὴ 
λέγουσιν, ἀλλὰ τάχιστα μετακινουμένου καὶ μεταπίπτοντος, 
ὡς αὔραις εἶναι μᾶλλον πιστεύειν, καὶ γράμμασι τοῖς καθ’ 
ὕδατος, ἢ ἀνθρώπων εὐημερίᾳ. Τίνος ἕνεκεν; ἐμοὶ δοκεῖ, ἵνα 
τὸ ἐν τούτοις ἄστατον καὶ ἀνώμαλον θεωροῦντες, μᾶλλόν τι 
προστρέχωμεν τῷ Θεῷ, καί τινα ποιώμεθα καὶ ἡμῶν αὐτῶν 
ἐπιμέλειαν, βραχέα τῶν σκιῶν καὶ τῶν ὀνειράτων φροντίζο-
ντες».

ἄτυπο «συμβόλαιο» μὲ τὸν Χριστό, ὁ  Ὁποῖος σὲ 
ἀντάλλαγμα τῶν ὅποιων ὑπηρεσιῶν μας θὰ μᾶς 
ἐξασφαλίσει βίο ἀκύμαντο, ἀνέφελο καὶ ἀνθό-
σπαρτο.  Ἂν φρονοῦμε ἔτσι, λησμονοῦμε ὅτι αὐτὸ 
ποὺ ἀναδεικνύει τὸν Χριστὸ σὲ κάτι διαφορετικὸ 
ἀπὸ τὶς ποικιλώνυμες θεότητες τῶν ἄλλων θρη-

σκειῶν εἶναι ἀκριβῶς ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ. Καὶ ἔχει λεχθεῖ 
πολὺ εὔστοχα ὅτι, ἂν ψάχνεις τὸν Χριστὸ χωρὶς 
τὸν σταυρό, ... θὰ βρεῖς τὸν σταυρὸ χωρὶς τὸν 
Χριστό! Δηλαδή, θὰ βρεῖς μπροστά σου –καὶ δὲν 
γίνεται νὰ μὴν βρεῖς μπροστά σου– ὅλες τὶς δο-
κιμασίες τῆς συνυφασμένης μὲ τὴ φθορὰ ζωῆς, 
χωρὶς ὅμως τὴν παρηγορία καὶ τὴ δύναμη ποὺ 
δίνει ὁ Χριστός.

Ἄν, ἀντίθετα, ἔχεις πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν σου 
τὸ σωτήριο σύμβολο τοῦ σταυροῦ, μὲ ὅ,τι αὐτὸ 
σημαίνει καὶ συνεπάγεται, τότε ἡ ὅποια δοκιμασία 
θὰ μπορεῖ νὰ εἶναι γιὰ σένα ἀκόμη καὶ εὐκαιρία 
καὶ εὐλογία Θεοῦ. Σκεφθεῖτε πόση σοφία καὶ πί-
στη κρύβεται στὸν λόγο τοῦ  Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, ὁ 
ὁποῖος μᾶς καλεῖ, ὅταν μᾶς καταβάλλει ἡ ἀρρώ-
στια, νὰ λέμε: Μακάριος αὐτὸς ποὺ ἀξιώθηκε ἀπὸ 
τὸν Θεὸ νὰ δοκιμασθεῖ σὲ ἐκεῖνα τὰ πράγματα 
μὲ τὰ ὁποῖα κληρονομοῦμε τὴ ζωή, τὴν ἀληθινὴ 
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ζωή («Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πει-
ρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν»). Καὶ 
προσθέτει: «Τὰς γὰρ ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς 
ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός»14.  Ἂν φθάσουμε στὸ ση-
μεῖο νὰ βλέπουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε ἔτσι 
τὰ πράγματα, τότε οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς μας, ὁ 
ὅποιος σταυρὸς κληθοῦμε νὰ σηκώσουμε, δὲν 
θὰ εἶναι γιὰ μᾶς κτύπημα ποὺ θὰ μᾶς σωριάσει 
στὴ γῆ, ἀλλὰ κλίμακα ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ 
ἀνέλθουμε στὸν οὐρανό! 

Ἔτσι, ἀσφαλῶς, ἔνιωθε ὁ Παῦλος, ποὺ δὲν 
προέβαλλε τὰ πολλὰ κατορθώματά του, ἀλλὰ 
ἔλεγε: «Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς 
θλίψεσιν»15. Καὶ πάλι: «Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς 
ἀσθενείας μου καυχήσομαι16». Καὶ πάλι: « Ἥδιστα 
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου»17. 
Καὶ βεβαίως: 

« Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Θὰ μποροῦσε ἴσως κάποιος νὰ νιώσει ὅτι 
ἔχουμε ἤδη πεῖ πολλὰ γιὰ τὸν σταυρό· ἀλλὰ δὲν 
ἔχουμε ἀκόμα πεῖ κάτι ποὺ εἶναι ἴσως τὸ σημα-
ντικώτερο: Σταυρὸς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν 
εἶναι μόνο οἱ ὅποιες δοκιμασίες τῆς συνυφασμέ-
νης μὲ τὴ φθορὰ ζωῆς, τὶς ὁποῖες ὅλοι βρίσκουμε 
μπροστά μας· ἀκόμα περισσότερο, σταυρὸς στὴ 
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐθελούσια θυσία καὶ 

14 Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος Ε΄ 20 (= Bedjan Λόγος 
5), ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ  Ἀσκητικῶν 8Α, σελ. 
158, 20.1-4: «Καὶ ὅταν ἀσθενῇς, εἰπέ· Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν. 
Τὰς γὰρ ἀῤῥωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός».

15 Ῥωμ., ε΄ 3.
16 Β΄ Κορ., ια΄ 30.
17 Β΄ Κορ., ιβ΄ 9.

προσφορά.  Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει πυξίδα 
στὴ ζωή του τὸν σταυρό, ὡς ἐθελούσια θυσία 
καὶ προσφορά, κατακτᾷ τὸ μέγα παράδοξο, ποὺ 
βρίσκεται στὸν πυρῆνα τῆς πίστεώς μας: βάζοντας 
στὴ ζωή του τὸν θάνατο τοῦ σταυροῦ, κατακτᾷ 
τὴν ὄντως ζωή· ταπεινούμενος, ὑψοῦται· ἐκδα-
πανώμενος, πλουτίζει· θυσιάζοντας τὸ ἐγώ του, 
βρίσκει τὸν ἑαυτό του.  Ὁ σταυρὸς γίνεται τότε 
κλίμακα, ποὺ φέρει τὸν ἄνθρωπο στὸν Οὐρανό.

Ἀσφαλῶς, θὰ βρεθοῦν πολλοὶ ποὺ θὰ μᾶς 
ἀντιτείνουν ὅτι μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι σήμερα 

δὲν πᾷς μπροστά.  Ἀλλὰ εἶναι πολὺ σωστὸ αὐτὸ 
ποὺ ἔχει λεχθεῖ: ὅτι, ναί, μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι 
δὲν πᾷς μπροστά· μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι πᾷς ψη-
λά. Σὲ μᾶς ἀπόκειται νὰ ἐπιλέξουμε ποῦ θέλουμε 
νὰ πᾶμε. Καὶ ἂν στόχος μας εἶναι νὰ πᾶμε ψηλά, 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ δρόμος ποὺ θὰ μᾶς 
φέρει ἐκεῖ εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Σταυροῦ.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Ἀσφαλῶς, θὰ βρεθοῦν πολλοὶ ποὺ 

θὰ μᾶς ἀντιτείνουν ὅτι μὲ τὸν σταυρὸ 
στὸ χέρι σήμερα δὲν πᾷς μπροστά.  
Ἀλλὰ εἶναι πολὺ σωστὸ αὐτὸ ποὺ 
ἔχει λεχθεῖ: ὅτι, ναί, μὲ τὸν σταυρὸ 
στὸ χέρι δὲν πᾷς μπροστά· μὲ τὸν 
σταυρὸ στὸ χέρι πᾷς ψηλά. Σὲ μᾶς 

ἀπόκειται νὰ ἐπιλέξουμε ποῦ θέλου-
με νὰ πᾶμε. Καὶ ἂν στόχος μας εἶναι 
νὰ πᾶμε ψηλά, πρέπει νὰ γνωρίζου-
με ὅτι ὁ δρόμος ποὺ θὰ μᾶς φέρει 
ἐκεῖ εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Σταυροῦ.

K

K
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει πυξίδα 

στὴ ζωή του τὸν σταυρό, ὡς ἐθελού-
σια θυσία καὶ προσφορά, κατακτᾷ τὸ 
μέγα παράδοξο, ποὺ βρίσκεται στὸν 
πυρῆνα τῆς πίστεώς μας: βάζοντας 
στὴ ζωή του τὸν θάνατο τοῦ σταυ-
ροῦ, κατακτᾷ τὴν ὄντως ζωή· ταπει-

νούμενος, ὑψοῦται· ἐκδαπανώμενος, 
πλουτίζει· θυσιάζοντας τὸ ἐγώ του, 

βρίσκει τὸν ἑαυτό του.
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Πέτρα καὶ βότσαλο
Στὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ,
μιλοῦσα μὲ τὰ βότσαλα
τὸ καλοκαίρι·
τὰ τυραγνοῦσα νὰ μοῦ ποῦν
πῶς οἱ τραχιὲς οἱ πέτρες,
γίνονται βότσαλα πανέμορφα!...

Καὶ κεῖνα μοῦ ’δειχναν
τὸ σύρε κι ἔλα τοῦ νεροῦ,
ποὺ τ’ ἀνασήκωνε 
καὶ τά ’σπρωχνε ὣς ἔξω
καὶ πάλι τά ’σερνε
μέσα στὴ θάλασσα,
σ’ ἕνα ἀσταμάτητο
μπρός-πίσω·
ποὺ τ’ ἀνατάριαζε σὰ μάνιαζε
κι αὐτὰ κροτάλιζαν παράξενα
καθὼς χτυπιόντουσαν
τό ’να μὲ τ’ ἄλλο...

Τώρα ποὺ φθινοπώριασε,
στῆς πολιτείας τοὺς δρόμους
φέρνω στὸ νοῦ
τὸ σύρε κι ἔλα τοῦ νεροῦ...
Ὦ βίου κύματα ἀσίγαστα
«τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων...».

Ἀκατέργαστη πέτρα
παραδέρνω στὴ δίνη
κι ὅπου ἀγγίζω, πληγώνω·
ἄμποτε νὰ γινόμουνα
ἕνα βόσταλο λεῖο...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Κάθε χρόνο, τὴν ἡμέρα τῆς  Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, ἡ θύμησή μου ἀναπολεῖ 
δύο θαύματα ποὺ συνέβησαν στὴν οἰκο-

γένειά μου καὶ σημάδεψαν τὴ ζωή μου.
Τὸ πρῶτο συνέβη στὸ Μαιευτήριο, τὴν ὥρα 

τοῦ τοκετοῦ τοῦ τέταρτου παιδιοῦ μου.  Ὡς συ-
νήθως, ἡ μητέρα μου μὲ συνόδευε στὴν κλινική, 
καὶ ἔτσι ἦταν γνωστὴ στὸ περιβάλλον.  Ἀφοῦ ἔγι-
νε ὅλη ἡ δέουσα ἀγωγή, τὸ παιδὶ δὲν ἐρχόταν 
ὁμαλά. Τότε ὁ μαιευτήρας, ποὺ ἦταν ὁ ἴδιος καὶ 
στὰ προηγούμενα παιδιά μου, καλεῖ τὴ μητέρα 
μου στὴν αἴθουσα τοκετοῦ καὶ τῆς λέει: « Ἐγὼ 
ὡς γιατρὸς ἔκανα ὅ,τι χρειαζόταν, ὅμως τὸ παιδὶ 
δὲν ἔρχεται καὶ δὲν θέλω νὰ προβῶ σὲ καισαρι-
κή.  Ἐσὺ εἶσαι πιστὸς ἄνθρωπος, γονάτισε, κάνε 
τὸν σταυρό σου καὶ προσευχήσου μπροστὰ στὸν 
Σταυρό».  Ὕστερα ἀπὸ λίγα λεπτὰ τὸ θαῦμα ἔγινε, 
καὶ γεννήθηκε ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι.

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ εἶναι μεγάλη στὴν πο-
ρεία τῆς ζωῆς μας, ἀρκεῖ νὰ ζητᾶμε μὲ πίστη τὴ 
χάρη του. 

Στὸ δεύτερο θαῦμα πρωταγωνιστὴς ἦταν πάλι 
ἡ μητέρα μου.  Ἡ γιαγιά μου, ἡ μητέρα τοῦ πατέρα 
μου, ἀρρώστησε ἀπότομα καὶ ἔπεσε σὲ κωματώδη 

κατάσταση ἐπὶ 17 ἡμέρες.  Ἡ κατάστασή της ἦταν 
ἀμετάβλητη, καὶ ἡ μόνη παρηγοριὰ τῆς μητέρας 
μου ἦταν ἡ προσευχὴ μπροστὰ στὸν Σταυρό, τὸ 
ἀναμμένο καντῆλι καὶ τὸ θυμίαμα. Συνεχῶς σταύ-
ρωνε τὴ γιαγιά μου λέγοντας: «Κάνε, Θεέ μου, νὰ 
συνέλθει, νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ κοινωνήσει». 

Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Ξαφνικὰ συνῆλθε, φώναξε 
τὴ μητέρα μου καὶ τῆς ζήτησε νὰ καλέσει ἕναν 
ἱερέα, γιὰ νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ κοινωνήσει.  
Ὅταν ὅλα αὐτὰ ἔγιναν, ἔσφιξε τὸ χέρι τῆς μητέ-
ρας μου, ἔγειρε τὸ κεφάλι καὶ ἔφυγε γιὰ πάντα 
ἀνάλαφρη καὶ ἤρεμη.

Δικαιολογημένα ἡ  Ἐκκλησία μας ψάλλει: 
«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης. Σταυρός, 
ἡ ὡραιότης τῆς  Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ 
κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, 
ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα».  
Ἂς ἔχουμε τὴν εὐλογία του στὴ ζωή μας καὶ ἂς 
διαβαίνουμε τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας, προσευχό-
μενοι μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Σταυρὸ τοῦ 
Κυρίου μας.

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ὁ Σταυρὸς στὴ ζωή μας
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Εἶχα κάποτε μιὰ συνάδελφο, θῦμα τῆς πιὸ βλα-
βερῆς προκατάληψης.  Ὅταν ἄκουγε κάποιον νὰ 
μιλάει γιὰ Θεό, ἀμέσως τὸν χαρακτήριζε καθυ-

στερημένο.  Ὄχι πὼς ἡ ἴδια ἦταν ἄθεη. Τὸν Θεὸ τὸν 
πίστευε. Τοὺς ἀνθρώπους ὅμως ποὺ μιλοῦσαν γιὰ Θεὸ 
δὲν τοὺς ἀνεχότανε. Μὲ τὸ ποὺ ἔβλεπε βιβλίο ἢ ἔντυπο 
θρησκευτικό, ἀμέσως τὸ ἀπέρριπτε.

– Μὰ διάβασ’ το πρῶτα, τῆς ἔλεγα, καὶ μετὰ τὸ 
ἀπορρίπτεις.

– Ξέρω τί θὰ γράφει, ἀπαντοῦσε. Πρὶν τὸ διαβάσω, 
ξέρω τὸ περιεχόμενό του.

Τόσο μὲ στενοχωροῦσε μὲ τὴν προκατάληψή της, 
ποὺ κάποτε δὲν ἄντεξα. Καὶ τῆς ἔπαιξα ἕνα παιχνίδι, 
ποὺ καὶ φυσικὰ δὲν θὰ τὸ ξεχάσει ποτέ.

Ἤξερα ὅτι διάβαζε ἀφάνταστα ἕναν σύγχρονο συγ-
γραφέα. Διάσημο καὶ κουλτουριάρη. Μιὰ μέρα λοιπόν, 
παίρνω ἕνα ἀπόφθεγμα πατερικὸ ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία, 
τοῦ Γρηγορίου Νύσσης ἤτανε, τοῦ  Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, 
δὲν θυμᾶμαι, καὶ τῆς τὸ πηγαίνω.

– Διάβασε, τῆς λέω. Διάβασε τί εἶπε σὲ μιὰ τελευταία 
του συνέντευξη ὁ ἀγαπημένος σου συγγραφέας.

Τὰ μάτια της γέμισαν θαυμασμό. Τὸ διάβασε μὲ 
προσοχή, κι ὕστερα ἔπεσε σὲ συλλογή. Κατάλαβα ὅτι 
προσπαθοῦσε νὰ ἐμβαθύνει στὸ νόημά του.

– Πῶς σοῦ φάνηκε; τὴ ρώτησα.
– Εἶναι σπουδαῖο, ἀπάντησε. Κοίτα νὰ δεῖς τί θέλει 

νὰ πεῖ. Καὶ μὲ δικά της λόγια, ἁπλᾶ καὶ σωστά, μοῦ 
ἀνέλυσε τὸ νόημα τῶν σοφῶν λόγων. Αὐτὴ τὴ στιγμή, 
βλέπετε, δὲν εἶχε προκατάληψη. Νόμιζε πὼς τὰ λόγια 
τοῦτα τὰ εἶπε ὁ συγγραφέας ποὺ θαύμαζε.

Ἤμουν ἕτοιμη νὰ τῆς ἀποκαλύψω τὸ παιχνίδι ποὺ 
τῆς ἔπαιξα, ὅταν μιὰ σκέψη μ’ ἐμπόδιζε. «Συνέχισε κι 
ἄλλο», μοῦ εἶπε ἡ σκέψη. «Θὰ τῆς κάνεις καλό».

Καὶ συνέχισα. Σὲ δυὸ μέρες, ἄλλο πατερικὸ ἀπό-
φθεγμα ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία.  Ἄλλου ἁγίου γέροντα 
τούτη τὴ φορά.

–  Ἔλα νὰ δεῖς, τῆς λέω μπαίνοντας στὸ γραφεῖο, 
ποὺ ἀκόμα καὶ οἱ καλλιτέχνες ἔβαλαν ἐπιτέλους μυαλό. 
Κοίτα τί ἔγραψε ἕνα περιοδικὸ πὼς εἶπε ὁ τραγουδιστὴς 
ποὺ θαυμάζεις.

Τὸ ἅρπαξε ἀπὸ τὰ χέρια μου καὶ τὸ διάβασε μὲ 
ἀπληστία. Αὐτὴ ἦταν ἱκανὴ τοῦ ἀγαπημένου της τρα-
γουδιστῆ καὶ τὴ σκόνη τῶν παπουτσιῶν νὰ ρουφήξει, 
πόσο μᾶλλον τὰ λόγια του.

– Τὰ λέει καλά; τὴ ρώτησα πάλι.
– Αὐτός, παιδί μου, εἶναι σοφός. Κοίτα νὰ δεῖς πόσο 

βάθος ἔχουν οἱ σκέψεις του.
Κι ἄρχισε νὰ μοῦ ἐξηγεῖ.

– Θὰ βγάλω μερικὰ ἀντίγραφα νὰ τὰ μοιράσουμε 
σ’ ὅλους στὸ γραφεῖο, τί λές; μὲ ρώτησε.

– Μὰ φυσικά, τῆς ἀπάντησα.  Ἡ σοφία δὲν πρέπει νὰ 
μένει κρυμμένη. Μὲ χαρὰ τὴν εἶδα νὰ τὰ μοιράζει στοὺς 
συναδέλφους μας, ἐξηγώντας του ποιοὶ τὰ εἶχαν πεῖ. 

Ἀφοῦ τελείωσε καὶ κάθισε στὸ γραφεῖό της, τὴ 
ρώτησα μήπως εἶχε στὸ σπίτι της ἐτυμολογικὸ λεξικό, 
γιὰ νὰ μοῦ τὸ φέρει, γιατὶ μὲ βασάνιζε μιὰ λέξη ἐδῶ 
καὶ μέρες, ποὺ ἤθελα νὰ βρῶ τὸ ἀληθινὸ νόημά της.

– Ποιὰ εἶναι ἡ λέξη; μὲ ρώτησε τώρα αὐτὴ μὲ τὴ 
σειρά της.

–  Ἡ λέξη «προκατάληψη». Ξέρω ὅτι προέρχεται 
ἀπὸ τό «πρό» καὶ τό «κατάληψη», ἀλλὰ δὲν καταλα-
βαίνω ποιὸς καὶ ποῦ κάνει τὴν κατάληψη.

–  Ἄ! νὰ στὸ πῶ ἐγώ. Τὸ ξέρω, ἀπάντησε εὔθυμα. 
Κάνει κατάληψη στὸ μυαλό μας μιὰ ἐντύπωση, ἀλλὰ 
δὲν τὴν κάνει στὴν ὥρα της, γι’ αὐτὸ ὑπάρχει τό «πρό».  
Ἂν τὴν ἔκανε στὴν ὥρα της, θὰ μπορούσαμε τὴν ἐντύ-
πωση αὐτὴ νὰ τὴν ἐλέγξουμε, νὰ τὴν κρίνουμε, νὰ τὴν 
ἀποδεχθοῦμε ἢ νὰ τὴν ἀπορρίψουμε. Μὲ τὸ νὰ γίνεται 
ὅμως βιαστικὰ καὶ πρὶν τῆς ὥρας της, πρὶν νὰ ἔχουμε 
δηλαδὴ τὰ ἀνάλογα κριτήρια, σφηνώνει στὸ μυαλό 
μας καὶ δὲν βγαίνει μὲ τίποτα.  Ἔλα τώρα ποὺ δὲν κα-
ταλαβαίνεις τί θὰ πεῖ προκατάληψη. Αὐτή, παιδί μου, 
εἶναι σκέτη συμφορά.  Ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο. 
Δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δεῖ τὴν ἀλήθεια.

–  Ἄ! αὐτὸ θὰ πεῖ; Αὐτὸ τὸ ξέρω.  Ἔχω μάλιστα καὶ 
ἀποδείξεις γιὰ τὸ πόσο παραπλανᾷ καὶ τυφλώνει τὸν 
ἄνθρωπο.

Ὅταν τῆς ἀράδειασα τὶς ἀποδείξεις μου, ἀποκα-
λύπτοντάς της τὸ παιχνίδι ποὺ τῆς εἶχα παίξει μὲ τὰ 
ἀποφθέγματα τῶν ἀνθρώπων τῆς  Ἐκκλησίας ποὺ τῆς 
τὰ παρουσίασα γιὰ λόγια τῶν σύγχρονων κουλτουριά-
ρηδων ποὺ θαύμαζε, ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ δὲν μίλησε.

Σὲ λίγο ὅμως σηκώθηκε, πῆγε σὲ ἕνα ἕνα γραφεῖο 
καὶ ἁπλᾶ καὶ σεμνὰ εἶπε στοὺς συναδέλφους πὼς τὰ 
ἀποφθέγματα ποὺ τοὺς εἶχε δώσει ἦταν ἀπὸ κάποια 
χριστιανικὰ βιβλία καὶ δὲν τὰ εἶχαν πεῖ τὰ ἰνδάλματα.

Βλέπετε, ἔστω καὶ τόσο λίγο ποὺ ἡ σοφία τῶν φω-
τισμένων ἁγίων εἶχε ἀγγίξει τὸν νοῦ της, τὴν ἐπηρέασε. 
Κι ἔνιωθε πὼς ἦταν ἄπρεπο νὰ ἀφήσει στοὺς ἄλλους 
κάποια πλάνη, κι ἀκόμη πιὸ ἄδικο νὰ στερήσει ἀπὸ 
κάποιους τὰ πνευματικά τους δικαιώματα.

Ὅσο γιὰ μένα, ὄχι, καθόλου δὲν μοῦ θύμωσε. Κα-
τάλαβε πὼς εἶναι εὐεργεσία νὰ ἀπαλλάξεις κάποιον 
ἀπὸ τὴν προκατάληψη, κι ἐπὸ κείνη τὴ μέρα ἐπιδίωκε 
περισσότερο τὴν παρέα μου.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἂχ αὐτὴ ἡ προκατάληψη!
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Δευτέρα, 28  Ὀκτωβρίου 1940, 6 ἡ ὥρα 
τὸ πρωΐ, τὰ οὐρλιαχτὰ τῶν σειρήνων τῆς 
ἀντιαεροπορικῆς ἄμυνας ξύπνησαν τὴν  

Ἀθήνα καὶ ἀντιλάλησαν σὲ κάθε ἑλληνικὴ ψυ-
χή. «Πόλεμος! Οἱ  Ἰταλοὶ εἰσβάλλουν», ἦταν ἡ 
εἴδηση ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Καὶ ὁ 
εὐσεβὴς λαός μας ὕψωνε τὰ μάτια στὸν ὁλοκά-
θαρο οὐρανὸ καὶ ζητοῦσε ἀπὸ τὴ Θεία Δίκη νὰ 
ἀποκαταστήσει τὴ διασαλευθεῖσα τάξη. « Ὁ Θεὸς 
δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει. Τὸν Δεκαπενταύγουστο, στὴν 
Τῆνο, ἀνήμερα στὴ γιορτὴ τῆς Θεοτόκου, ἄρχι-
σαν τὴν ἐπίθεση οἱ βέβηλοι μὲ τὸν τορπιλισμὸ 
τῆς “ΕΛΛΗΣ” μας! Τώρα θὰ πληρώσουν». Κι ὁ 
καθένας μέσα του ἄκουγε τὸν ἐθνικὸ ὕμνο νὰ 
ἀνακρούεται σὰν προσκλητήριο καὶ προσευχή.

Τὸ πρῶτο πολεμικὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ 
Στρατηγείου, ποὺ βγῆκε σὲ ἔκτακτες ἐκδόσεις ἐφη-
μερίδων κατὰ τὸ μεσημέρι, ἔδωσε λακωνικὰ τὸν 
τόνο: «Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλ-
λουν ἀπὸ τὴς 5.30 πρωινῆς τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα 
τμήματα προκαλήψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθο-
ρίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου 
ἐδάφους».  Ἐκεῖ στὰ ἱερὰ σύνορα βροντοῦσε τὸ 
κανόνι καὶ συγκλόνιζε τὴν ἐθνικὴ συλλογικὴ συ-
νείδηση. Τώρα ἡ  Ἱστορία γινόταν πράξη ζωῆς καὶ 
καλοῦσε γιὰ τὸ χρέος!  Ἡ  Ἑλλάδα πολεμοῦσε κι 
ἀντιστεκόταν. Τότε, ποὺ οἱ δυνάμεις τοῦ  Ἄξονα 
ἦταν ἀκαταμάχητες καὶ νικηφόρες παντοῦ.

Ἡ ἑλληνικὴ ἀμυντικὴ διάταξη ἁπλωνόταν 
ἀπ’ τὶς ἠπειρωτικὲς ἀκτὲς τοῦ  Ἰονίου μέχρι τὴ 
λίμνη τῆς Μεγάλης Πρέσπας.  Ὁ ἐχθρὸς διέθετε 
ἀριθμητικὴ ὑπεροχή.  Ὀκτὼ μεραρχίες, τάγμα-
τα μελανοχιτώνων καὶ  Ἀλβανῶν, μεγάλο ὄγκο 
πυροβολικοῦ, ἁρμάτων μάχης καὶ ἀεροπλάνων, 
ἀπέναντι σὲ λιγώτερο ἀπὸ τρεῖς ἑλληνικὲς μεραρ-
χίες ἀναπτυγμένες σὲ ἀμυντικὲς θέσεις μήκους 250 
χιλιομέτρων.  Ἡ ἐπιστράτευση στὴν ἀρχή της, οἱ 
ἐφεδρεῖες ἐλάχιστες, τὰ ἐφόδια τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ λιγοστά. Ποῦ βρίσκαμε τὶς ἀντοχές, καὶ 
ὁ λαός μας ἔδειχνε τέτοιο ἀδάμαστο ἀγωνιστικὸ 
φρόνημα ἀπέναντι στὸν ἰταμὸ ἐπιδρομέα; «Οὗτοι 
ἐν ἅρμασι καὶ ἵπποις», ἐμεῖς μὲ ἀκράδαντη πίστη 
στὸν Θεὸ καὶ στὸν  Ἑλληνισμό, ἀγωνιζόμασταν 
μὲ πάθος γιὰ τὴν ἐλευθερία «ὑπὲρ βωμῶν καὶ 
ἑστιῶν». « Ὁ ἀγὼν θὰ διεξαχθῇ μετὰ πείσματος καὶ 

ἐπιμονῆς ἀκαταβλήτου.  Ἄμυνα κρατερὰ ἐπὶ τῶν 
θέσεών μας μέχρις ἐσχάτων», ἔλεγε ἡ  Ἡμερήσια 
Διαταγή.

Ἐκεῖ πάνω, στὴν  Ἤπειρο καὶ τὴν Πίνδο, παι-
ζόταν ἡ πιὸ κρίσιμη πράξη τοῦ δράματος, ἀπὸ τὰ 
χαράματα τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου 1940 μέχρι τὶς 13 

Νοεμβρίου.  Ὁ ἀγώνας εἶχε γενικευθεῖ σὲ ὅλο τὸ 
μέτωπο. Καιγόταν ὁ τόπος, τρανταζόταν συθέμελα 
ἀπὸ ὅλα μαζὶ τὰ πυροβολικά, τὶς βόμβες, τὶς ἀνα-
τινάξεις.  Ὁ ἐχθρός, ὑποστηριγμένος ἀπὸ ἰσχυρὸ 
πυροβολικὸ καὶ ἀεροπορία, πολεμοῦσε νὰ σπάσει 
τὴν ἀμυντικὴ γραμμή, καὶ κάπου τὸ κατόρθω-
νε, ἀλλὰ οἱ φαντάροι μας ἀνακαταλάμβαναν τὰ 
ἐδάφη μας. Καὶ ὁ πληθυσμὸς τῶν ὀρεινῶν περι-
οχῶν βοηθοῦσε μὲ κάθε μέσον τὶς ἀγωνιζόμενες 
μονάδες μας. Οἱ γυναῖκες τῆς Πίνδου κυρίως, μὲ 

1940-41.  Ὁ  Ἑλληνικὸς Στρατὸς 
στὴ Βόρειο  Ἤπειρο

K

K
Τὸ πρῶτο πολεμικὸ ἀνακοινωθὲν 

τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, ποὺ 
βγῆκε σὲ ἔκτακτες ἐκδόσεις ἐφη-

μερίδων κατὰ τὸ μεσημέρι, ἔδωσε 
λακωνικὰ τὸν τόνο: «Αἱ ἰταλικαὶ 

στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν 
ἀπὸ τὴς 5.30 πρωινῆς τῆς σήμερον 
τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλήψεως 
τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου. Αἱ 
ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ 
πατρίου ἐδάφους».  Ἐκεῖ στὰ ἱερὰ 
σύνορα βροντοῦσε τὸ κανόνι καὶ 
συγκλόνιζε τὴν ἐθνικὴ συλλογικὴ 
συνείδηση. Τώρα ἡ  Ἱστορία γινό-

ταν πράξη ζωῆς καὶ καλοῦσε γιὰ τὸ 
χρέος!  Ἡ  Ἑλλάδα πολεμοῦσε κι 

ἀντιστεκόταν. 
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ἡρωισμὸ καὶ καρτερικότητα, ἀναρριχώμενες σὲ 
ἀπόκρημνα φαράγγια, τοὺς μετέφεραν πυρομα-
χικὰ καὶ ἐφόδια, ἐπιστρέφοντας μὲ τραυματίες 
στοὺς ὤμους τους.  Ἕνα θέαμα συγκλονιστικό!

Ἀγῶνες κόπων καὶ ἀντοχῆς ἔδινε ὁ στρατός 
μας στὰ ἀπρόσιτα βουνὰ τῆς  Ἠπείρου, μὲ βροχές, 
λάσπες, χιόνια καὶ στερήσεις παντοειδεῖς. Μάχες 
μὲ τὴ φωτιὰ καὶ τὸ σίδερο στὰ καταρράχια καὶ 
τὶς χαράδρες τῆς Πίνδου, μὲ ἀτίθασες καιρικὲς 
συνθῆκες καὶ ἐλλείψεις.  Ἡ πολεμικὴ κραυγή  
« Ἀέρα!» μὲ σφυρίγματα ἐνθουσιώδη φούσκω-
νε τὰ σωθικά τους κι ἕνα γλυκύτατο ὅραμα τοὺς 
ἐμψύχωνε «ἀπ’ τὴ γαλανὴ θάλασσα τοῦ  Ἰονίου 
ἴσαμε ψηλὰ στὶς παγωμένες Πρέσπες:  Ἔβλεπε τὶς 
νύχτες μιὰ γυναικεία μορφὴ νὰ προβαδίζει, ψηλόλι-
γνη, ἀλαφροπερπάτητη, μὲ τὴν καλύπτρα της ἀνα-
ριγμένη ἀπ’ τὸ κεφά-
λι στοὺς ὤμους. Τὴν 
ἀναγνώριζε, τὴν ἤξερε 
ἀπὸ πάντα... Εἶταν ἡ 
μάννα ἡ μεγαλόψυ-
χη στὸν πόνο καὶ στὴ 
δόξα, ἡ λαβωμένη τῆς 
Τήνου, ἡ  Ὑπέρμαχος 
Στρατηγός» ( Ἄγγελος 
Τερζάκης).

Τὸ χιόνι πύκνωνε, 
τὸ κρύο δυνάμωνε, 
ὁ χειμώνας ἔμπαινε 
βαρύς, κι ὁ στρατός 
μας ἀναλαμβάνει 
τώρα πιά, ἀπὸ τὶς 14 
Νοεμβρίου, ἐπιθετικὲς 
ἐπιχειρήσεις.  Ἀπὸ 

ἀμυνόμενος γίνεται τιμω-
ρός. Κυνηγᾷ νὰ διώξει τὸν 
ἐχθρὸ ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ ἔδα-
φος καὶ ἐξορμᾷ πρὸς τὸν 
βαρρᾶ.  Ἐπίθεση ἀνάμεσα 
στὶς δύο Πρέσπες μὲ γοργὸ 
ρυθμὸ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τῆς  
Ἀλβανίας, ποὺ εἶχε συμμα-
χήσει μὲ τὸν  Ἄξονα. Πρῶτα 
ὅμως ἁπλώνονταν ἐκεῖ περι-
οχὲς ἑλληνικές, χώματα τῆς 
ἀλύτρωτης Βόρειας  Ἠπεί-
ρου, πληθυσμοὶ ποὺ κάτω 
ἀπὸ τὸν ἀλβανικὸ ζυγὸ δὲν 
ἔχασαν τὴν ἐθνική τους συ-
νείδηση, γλῶσσα καὶ μνήμη.  
Ἦταν ἡ κοιτίδα τοῦ Νεοελλη-
νικοῦ πνεύματος, ἡ πατρίδα 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν εὐερ-
γετῶν τοῦ  Ἔθνους μας.  Ἐκεῖ 

δίδαξε, ἵδρυσε σχολεῖα καὶ μαρτύρησε ὁ μεγάλος 
ἱεραπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ἐκεῖ λοιπόν, ἀλλεπάλληλες ἀντεπιθέσεις τοῦ 
ἐχθροῦ δὲν μποροῦν νὰ ἀνακόψουν τὴν ἑλλη-
νικὴ προέλαση.  Ἀγώνας σῶμα μὲ σῶμα μὲ 
ξιφολόγχη καὶ χειροβομβίδες. Κυριεύονται τὰ 
ὑψώματα τὸ ἕνα πίσω ἀπ’ τ’ ἄλλο, ἡ γέφυρα τοῦ 
Δεβόλη, τὰ βουνὰ τῆς Μοράβας καὶ τοῦ  Ἰβάν, 
κάτω ἀπὸ ὑπερβολικὰ δύσκολες συνθῆκες, μὲ 
πυκνὴ καταχνιά. Καὶ στὶς 22 Νοεμβρίου, στὶς ἕξι 
παρὰ τέταρτο τὸ βράδυ, ἕνα τάγμα μας κι ἕνας 
λόχος ἀπελευθερώνουν τὴν Κορυτσά.  Ἦταν ἡ 
πρώτη πέρα ἀπ’ τὰ σύνορα μεγάλη πολιτεία, ἡ 
μεγαλύτερη τῆς Βορείου  Ἠπείρου, ποὺ κυρίευε 
ὁ ἑλληνικὸς στρατός. Κι ἦταν ἡ τρίτη φορά (7 
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Δεκεμβρίου 1912, 27  Ὀκτωβρίου 1914 ἦταν οἱ 
δύο προηγούμενες) ποὺ ἡ ἑλληνικὴ Κορυτσὰ 
ξαναρχόταν στὰ ἑλληνικὰ χέρια μαζὶ μὲ ἀμέτρητο 
ὑλικὸ πολέμου, πάνω ἀπὸ σαράντα πυροβόλα 
καὶ χίλιους τόσους αἰχμαλώτους.  Ἡ ταπείνωση 
τοῦ φασιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ εἶχε συντελεσθεῖ!

Στὴν  Ἀθήνα οἱ καμπάνες διαλαλοῦσαν τὴ με-
γάλη νίκη.  Ὁ λαὸς ξεχύθηκε στοὺς δρόμους μὲ 
σημαῖες. « Ἐπὶ καταλήψει Κορυτσᾶς ὑπὸ ἐνδόξων 
ἑλληνικῶν στρατευμάτων γονυπετὴς ἀπένειμε φό-
ρον τιμῆς τῇ Παντανάσσῃ λαὸς Τήνου», τηλεγρα-
φοῦσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας τοῦ νησιοῦ 
στὴν Κυβέρνηση. Οἱ ἐφημερίδες ἐξέδιδαν πανη-
γυρικὸ παράρτημα. Νὰ πῶς ἡ ἐφημερίδα  Ἔθνος, 
μὲ ἡμερομηνία 23-11-1940, γνωστοποιοῦσε τὴν 
ἀπελευθέρωση τῆς Κορυτσᾶς: «Τὸ βράδυ τῆς Πέ-
μπτης, 21ης Νοεμβρίου, ἑορτὴν τῆς Θεοτόκου, τὰ 
ἰταλικὰ στρατεύματα, προβλέποντα βεβαίαν αἰχμα-
λωσίαν κατόπιν τῆς ἐξελίξεως τῆς μάχης εἰς τὰ πέριξ 
τῆς πόλεως ὄρη, ἐγκατέλειψαν οὐσιαστικῶς τὴν 
Κορυτσάν. Εἰς τὴν πόλιν ἔμεινε μικρὸν τμῆμα τοῦ 
ἐχθρικοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀπόφασις περὶ ἐγκα-
ταλείψεως τῆς Κορυτσᾶς, ἀπόφασις τὴν ὁποίαν 
ἐξεβίασαν αἱ ἰδικαί μας ἐπιτυχίαι, εἶχε ληφθεῖ τὴν 
ἡμέραν ποὺ ἑώρταζεν ἡ Θεοτόκος. Μαζὶ μὲ ὅλους 
τοὺς  Ἕλληνας, οἱ κάτοικοι τῆς Κορυτσᾶς ἐπίστευ-
σαν εἰς τὸ θαῦμα καὶ βγῆκαν χθὲς μὲ εἰκόνας τῆς 
Παναγίας στοὺς δρόμους τῆς πολυβασανισμένης 
πόλεώς των, διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐλευθερωτάς.

Ἀλλὰ οἱ  Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς δὲν εἶχαν 
παύσει ποτὲ νὰ πιστεύουν τὴν ἰδικήν των ἀπε-
λευθέρωσιν... Καὶ ἔκρυβαν βαθειὰ στὶς γωνιὲς τοῦ 

σπιτιοῦ τους τὴ Γαλανόλευκη.  Ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε 
στὴν Κορυτσὰν τὸ χθεσινὸ ἀπόγευμα ὑπερβαίνει 
τὴ φαντασία τοῦ θερμοτέρου πατριώτου. Μὲ ση-
μαῖες στὰ χέρια, μὲ εἰκόνες τῆς Παναγίας, μὲ τὰ 
λουλούδια ποὺ περιεσώθησαν ἀπὸ τὶς τρομερὲς 
ἡμέρες τῆς πολιορκίας, οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ τῆς 

K

K
Στὶς 24 Νοεμβρίου οἱ  Ἰταλοὶ ἐγκα-

ταλείπουν τὴ Μοσχόπολη, τὴν 
ἑλληνικὴ πόλη ποὺ ἀνθοῦσε τὸν 
18ο αἰῶνα, μὲ τὰ ἑλληνικὰ σχο-

λεῖα, τὰ τυπογραφεῖα καὶ τὴν  Ἀκα-
δημία. Στὶς 30 Νοεμβρίου πέφτει 

τὸ Πόγραδετς. « Ἡ κατάστασις 
εἶναι σοβαρά, δὲν ἀποκλείεται νὰ 
ἀποβεῖ καὶ τραγική», ὁμολογεῖ ὁ 

Μουσσολίνι. Στὶς ἐλεύθερες χῶρες 
ὁ Τύπος ἐξυμνεῖ «τὸν θαυμάσιον 
ἀγῶνα ποὺ διεξάγει σήμερον ἡ 

μικρὰ  Ἑλλὰς ἐναντίον τῆς ἰταλικῆς 
δυνάμεως» – ἀλλὰ θὰ τὸν θυ-

μοῦνται ἀργότερα;

172

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

σ
επ

τε
μ

βρ
ιο

σ
 -

 ο
κ

τω
βρ

ιο
σ
 2

0
1

7
 -

 6
2

3



Κορυτσᾶς χύθηκαν, γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν  Ἑλλάδα.  
Ἡ μετάπτωσις ἀπὸ τὸν φόβον τῶν προηγουμένων 
ἡμερῶν στὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ θαύματος ἔδωσε 
τὸν τόνο τῆς μεγάλης, τῆς ἀπέραντης χαρᾶς, ποὺ 
ἐπλημμύρισε τὶς πατριωτικὲς ψυχὲς τῶν ἐλευθε-
ρωθέντων. Σεβαστὲς γρηοῦλες γονάτιζαν εὐλαβικὰ 
στὸ πέρασμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἔκαναν μὲ τὸ 
τρεμάμενό τους χέρι τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ 
παρακαλοῦσαν κάποιο στρατιώτη μας, γιὰ νὰ ἀσπα-
στοῦν τὸ χακὶ τῆς στολῆς του... Εἰς τοὺς ναοὺς τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου καὶ τοὺς 
ἄλλους τῆς πόλεως ἐψάλησαν δοξολογίαι ἀπὸ τὸν 
Κλῆρον, ὁ ὁποῖος συγκεκινημένος ἀπήγγειλεν τὰς 
εὐχὰς τῆς κατισχύσεως τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων. Εἰς 
τὸν ναὸν τῆς Παναγίας παρετηρήθη ἡ μεγαλυτέρα 
συγκέντρωσις, καὶ γονυκλινεῖς ἐκεῖ προσηύχοντο 
οἱ λυτρωθέντες διὰ τὸ Θαῦμα...».

Καὶ οἱ νίκες συνεχίζονται. Μπροστὰ ἡ σημαία 
τοῦ συντάγματος, οἱ σαλπιγκτὲς σαλπίζουν τὸ 
ἐμβατήριο τῆς ὁρμῆς «Προχωρεῖτε! Προχωρεῖτε!» 
καὶ μὲ θυσίες καταλαμβάνονται περιοχές, χωριὰ 
ὁλόκληρα. Στὶς 24 Νοεμβρίου οἱ  Ἰταλοὶ ἐγκατα-
λείπουν τὴ Μοσχόπολη, τὴν ἑλληνικὴ πόλη ποὺ 
ἀνθοῦσε τὸν 18ο αἰῶνα, μὲ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, 
τὰ τυπογραφεῖα καὶ τὴν  Ἀκαδημία. Στὶς 30 Νοεμ-
βρίου πέφτει τὸ Πόγραδετς. « Ἡ κατάστασις εἶναι 
σοβαρά, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀποβεῖ καὶ τραγική», 
ὁμολογεῖ ὁ Μουσσολίνι. Στὶς ἐλεύθερες χῶρες ὁ 
Τύπος ἐξυμνεῖ «τὸν θαυμάσιον ἀγῶνα ποὺ διεξά-
γει σήμερον ἡ μικρὰ  Ἑλλὰς ἐναντίον τῆς ἰταλικῆς 
δυνάμεως» – ἀλλὰ θὰ τὸν θυμοῦνται ἀργότερα;

Οἱ ἐπιτυχίες τοῦ στρατοῦ μας, κάτω ἀπὸ ἐξαίσια 
Διοίκηση, συνεχίζονται καὶ στὸ κεντρικὸ μέτωπο. 
Στὶς 3 Δεκεμβρίου, ὥρα 10 τὸ πρωΐ, ὁ ἑλληνικὸς 
στρατὸς ἐλευθερώνει τὴν Πρεμετή. Τὴν ἴδια ἡμέρα 
οἱ δυνάμεις τοῦ παραλιακοῦ μετώπου ἔμπαιναν 
στὸ σημαντικὸ λιμάνι, τοὺς  Ἁγίους Σαράντα, ἐνῷ 
στὶς 5 Δεκεμβρίου στὸ Δέλβινο. Τὸ ἑλληνικὸ βέ-
λος χωνόταν βαθιὰ στὴν  Ἀλβανία καὶ τόξευε ὁλό-
ϊσια στὸ Τεπελένι. Στὶς 8 τοῦ μηνὸς ὁ ἑλληνικὸς 
στρατὸς κυρίευε τὴ Δερβιτσάνη.  Ἐκεῖ πεντακόσιες 
κοπέλες μὲ διακόσια παλληκάρια τοῦ βορειοη-
πειρωτικοῦ χωριοῦ βγῆκαν νὰ προϋπαντήσουν 
τὸ σύνταγμα. Κρατοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία, 
ἔψελναν τό «Χριστὸς ἀνέστη», τὸν ἐθνικὸ ὕμνο.  
Ἀπὸ τὸ 1913 εἶχε νὰ δεῖ ἑλληνικὸ στρατὸ ἡ Δερ-
βιτσάνη. Τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ  Ἰταλοὶ ἐκκενώνουν 
τὸ  Ἀργυρόκαστρο, καὶ ὁ Μητροπολίτης  Ἰωαννί-
νων Σπυρίδων πηγαίνει ἀμέσως καὶ χοροστατεῖ 
στὴ δοξολογία.  Ἡ εἴδηση πὼς ἐλευθερώθηκε τὸ  
Ἀργυρόκαστρο ξεσηκώνει κῦμα ἐνθουσιασμοῦ 
σ’ ὅλη τὴ χώρα μας, καὶ οἱ ἑλληνικὲς νίκες ἔχουν 
τεράστιο διεθνῆ ἀντίκτυπο, μὲ ὑποσχέσεις γιὰ βο-

ήθεια στὴν  Ἑλλάδα.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ χειμώνας βαρύς. Οἱ χιονοθύ-

ελλες λυσσομανοῦν, τὸ κρύο θερίζει, ἡ πεῖνα, ἡ 
ψεῖρα, οἱ πόνοι, τὰ κρυοπαγήματα νεκρώνουν τὰ 
μέλη, τὸ θανατικὸ καὶ στὰ ἄλογα, ὁ ἀνεφοδιασμὸς 

δραματικός, ὁ ἐχθρὸς γερὰ ὀχυρωμένος, μὲ δυ-
νάμεις ἀνασυγκροτημένες ἀπὸ ἀλλεπάλληλους 
ἀνεφοδιασμούς. Οἱ μάχες ποὺ δίνουν οἱ  Ἕλληνες 
εἶναι ἆθλοι. Στὸν παραλιακὸ τομέα, ἐξάλλου, τὰ 
ἑλληνικὰ τμήματα μπαίνουν στὶς 22 Δεκεμβρίου 
στὴ Χειμάρρα.  Ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ἀπελευθερώ-
νεται γιὰ τρίτη φορὰ στὴν ἱστορία της. Σκιρτοῦν 
οἱ καρδιὲς τῶν Βορειοηπειρωτῶν παντοῦ, ὅταν 
βλέπουν τὴν ἑλληνικὴ σημαία νὰ κυματίζει. Τὸ 
νέος ἔτος 1941 βρίσκει τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ νὰ 
ἔχει προχωρήσει στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος σὲ βάθος 
ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ τριάντα ἕως ὀγδόντα χιλιό-
μετρα, ἀλλὰ καὶ συνεχῶς νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ 
τὶς βάσεις ἀνεφοδιασμοῦ του. Στὶς 11  Ἰανουαρίου 
καταλαμβάνει μετὰ ἀπὸ ἐπίμονες καὶ αἱματηρὲς 
μάχες τὰ στενὰ τῆς Κλεισούρας καὶ προωθεῖται 
βόρεια τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Τρεμπεσίνας. Φτερου-
γίζει ἡ καρδιά του νὰ φτάσει στὴν Αὐλῶνα, στὸν 
ποταμὸ Σκούμπη, στὰ Κεραύνια. Νὰ ὑπερκεράσει 
τὰ ὅρια τῆς παλαιᾶς  Ἠπείρου... Καὶ μὲ τί θυσίες! 
«Σπάνια ἡ στρατιωτικὴ ἱστορία ἀναγράφει τέτοια 
παραδείγματα αὐτοθυσίας, ἄντρες ποὺ κινδυνεύουν 
νὰ θαφτοῦν ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ μέσα στὰ χιόνια 
νὰ παραμένουν στὴ θέση τους», ἀνέφερε ἡ ἔκθεση 
τῆς ΙΙ Μεραρχίας.

Νίκες δύσκολες, ἀνεξήγητες, κάτω ἀπὸ 
συνθῆκες ἀδυσώπητες, ἀλλὰ τοὺς χαλυβδώνει 
τὸ ὅραμα τῆς Θεοτόκου ὡς φωτοφόρου νεφέλης, 
ποὺ ἐμπνέει καὶ ἐμψυχώνει διαρκῶς. Νιώθουν 
τὴν προστασία Της, τὴ θαλπωρὴ καὶ τὴ σκέπη Της 

K

K
Νίκες δύσκολες, ἀνεξήγητες, κάτω 
ἀπὸ συνθῆκες ἀδυσώπητες, ἀλλὰ 

τοὺς χαλυβδώνει τὸ ὅραμα τῆς 
Θεοτόκου ὡς φωτοφόρου νεφέλης, 
ποὺ ἐμπνέει καὶ ἐμψυχώνει διαρκῶς. 

Νιώθουν τὴν προστασία Της, τὴ 
θαλπωρὴ καὶ τὴ σκέπη Της καὶ Τὴν 

ἐπικαλοῦνται μὲ θέρμη ψυχῆς! 
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καὶ Τὴν ἐπικαλοῦνται μὲ θέρμη ψυχῆς!  Ἐδῶ ἂς 
καταθέσουμε μιὰ μαρτυρία ποὺ δὲν κατέγραψε 
ἡ ἱστορία, ἀλλὰ μένει στὴν καρδιὰ καὶ ἡ ἀνάμνη-
σή της ἀνατροφοδοτεῖ τὴν πίστη:  Ἕνας  Ἕλληνας 
φαντάρος γλίτωσε ἀπὸ πολύνκερη μάχη, ἐκεῖ 
στὰ ματωμένα ὑψώματα, καὶ τραυματισμένος στὸ 
κεφάλι, ἀναίσθητος, ἔπεσε στὴ ρεματιά.  Ὅταν 
συνῆλθε, ἀνέβηκε στὸν δρόμο καὶ μέσα στὴν 
ἐρημιὰ παρακαλοῦσε τὴν Παναγία νὰ τοῦ φανε-
ρώσει ἕναν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν σώσει. Σὲ λίγο 
τρεῖς  Ἕλληνες φαντάροι τὸν ρωτοῦσαν: «Ποιὸς 
εἶσαι;» – «Εἶμαι ὁ Κώστας ὁ Κ.».  Ἦταν τρεῖς συ-
μπατριῶτές του ἀπ’ τὸ νησί του, τὴν Τῆνο, κι οἱ 
τρεῖς μὲ τὸ ὄνομα «Παναγιώτης». «Παναγία μου», 
φώναξε μὲ λυγμούς, «Σ’ εὐχαριστῶ! ...  Ἕναν σοῦ 
ζήτησα, τρεῖς μοῦ ἔστειλες ἀπ’ τὸν τόπο μου, κι 
οἱ τρεῖς μὲ τὸ ὄνομά Σου!».  Ὁ τραυματίας ἦταν ὁ 
πατέρας μου, ἀείμνηστος σήμερα. Κάθε ἐπιζήσας 
ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν πόλεμο στρατιώτης εἶχε νὰ λέει 
καὶ μιὰ δική του ἱστορία γιὰ τὴ δύναμη ποὺ τοῦ 
’δινε ἡ πίστη του μέσα στὰ χαρακώματα καὶ τὶς 
χιονισμένες κακοτοπιές.

Κι ἄντεξε ὁ στρατός μας, ἀκόμα κι ὅταν ὁ 
Μουσσολίνι, παρὼν ὁ ἴδιος στὸ μέτωπο, ἐξαπέλυ-
σε αἰφνιδιαστικὰ στὴν  Ἀλβανία τήν «ἐαρινὴ ἐπί-
θεση», βορειοδυτικὰ τῆς Κλεισούρας, ἀπὸ 9 ἕως 
25 Μαρτίου 1941, ποὺ κατέληξε σὲ μεγάλη ἧττα 
γιὰ τοὺς  Ἰταλούς. Τὸ ὕψωμα «731» ἔμεινε θρυ-

λικό.  Ἐκεῖ ὁ στρατός μας ἀπέκρουσε πάνω ἀπὸ 
18 ἐπιθέσεις τῶν  Ἰταλῶν, καὶ τὸ ὕψωμα «731» 
ἔμεινε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ αἱματοβαμμένα ὑψώματα 
ὁλόκληρου τοῦ παγκόσμιου πολέμου, σύμβολο 
τοῦ  Ἀγῶνα καὶ τοῦ  Ἡρωισμοῦ τῶν  Ἑλλήνων 
μαχητῶν. Χιλιάδες οἱ νεκροὶ κι ἀπὸ τὰ δύο μέρη.  
Ὁ  Ἄγγελος Τερζάκης γράφει: «Δώδεκα ἰταλικὲς 
μεραρχίες, μὲ ἀεροπορία ἰσχυρὴ καὶ ἐφόδια ἄφθο-
να, εἶχαν ριχθεῖ σὲ ἕξι ἑλληνικὲς μεραρχίες δίχως 
ἀεροπλάνα, πεινασμένες, ξεθεωμένες, καὶ δὲν τοὺς 
πήρανε οὔτε σπιθαμὴ γῆς. Τὸ φαινόμενο ξεφεύγει 
ἀπὸ τὴ σφαῖρα τῆς λογικῆς, περνάει στὴν περιοχὴ 
τοῦ θαύματος».

Κι ὅπως εἴχαμε ἀπαντήσει στοὺς  Ἰταλούς 
«ΟΧΙ», γιατὶ αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπιταγὴ τῆς ἑλληνικῆς 
ψυχῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς  Ἱστορίας, τὴν ἴδια ἀπά-
ντηση δώσαμε καὶ στοὺς Γερμανοὺς στὶς 6  Ἀπρι-
λίου 1941. Δεινοπάθησε ὁ λαός μας, ἀλλὰ ἔμει-
νε ὄρθιος μέχρι τέλους. Βομβαρδισμοί, πεῖνα, 
διώξεις, βασανιστήρια, φυλακίσεις, ἐκτελέσεις, 
ὁλοκαυτώματα δὲν ἔκαμψαν τὸ ἀγωνιστικό του 
φρόνημα καὶ τὴν πίστη του στὴν ἐλπίδα τῆς λευ-
τεριᾶς. Κι ὅταν μὲ τὴν τελικὴ ἧττα τοῦ  Ἄξονος 
ἦλθε ἡ «ὥρα τῆς πληρωμῆς» γιὰ τοὺς  Ἕλληνες, 
τότε οἱ Σύμμαχοι λησμόνησαν τοὺς ἄθλους καὶ 
τὴν προσφορὰ τοῦ νικηφόρου στρατοῦ μας, καὶ 
οἱ θυσίες του δὲν ἀνταμείφθηκαν.  Ἡ διπλωματία 
καὶ οἱ «παλίνστροφοι καιροί» ἀδίκησαν τὴ χώρα 
μας καὶ ἔδωσαν τὴν αἱματοπότιστη ἀπ’ τοὺς φα-
ντάρους μας καὶ μαρτυρικὴ γιὰ τοὺς ἀγῶνες της 
Βόρειο  Ἤπειρο στὴν  Ἀλβανία...

Κι ἐμεῖς, ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἡρώων, μὲ συ-
γκίνηση δὲν λησμονοῦμε ποτὲ πὼς ἀναπνέουμε 
τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας χάρη στὴν αὐτοθυσία τῆς 
γενιᾶς τοῦ ’40 – ἐνόπλων δυνάμεων καὶ λαοῦ. Γι’ 
αὐτὸ κάθε χρόνο στὶς 28  Ὀκτωβρίου ἀναπέμπου-
με εὐχαριστήριες δεήσεις στὴν Παναγία Μητέρα 
μας ἀνυμνοῦντες: «Θεοτόκε  Ἀειπάρθενε, ὡς πάλαι 
καὶ νῦν ἡμᾶς ἔσωσας» «... καὶ σκέπεις τὸν λαόν 
Σου νοερῶς ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς, Σὲ 
γὰρ Σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθὸν κεκτήμε-
θα...»!  Ἀλλὰ καὶ μνημονεύουμε μὲ βαθύτατη 
εὐγνωμοσύνη « Ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 
ἐνδόξων νεκρῶν μας στὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ στὰ 
μετόπισθεν», τραγουδώντας μὲ τὸν ποιητή μας:

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ἥλιε νοητὲ  
καὶ μυρσίνη σὺ δοξαστική

μὴ παρακαλῶ σας μὴ λησμονᾶτε 
 τὴ χώρα μου!

 
Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Ἐμεῖς, ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἡρώ-
ων, μὲ συγκίνηση δὲν λησμονοῦμε 

ποτὲ πὼς ἀναπνέουμε τὸν ἀέρα 
τῆς ἐλευθερίας χάρη στὴν αὐτοθυ-
σία τῆς γενιᾶς τοῦ ’40 – ἐνόπλων 

δυνάμεων καὶ λαοῦ. Γι’ αὐτὸ κάθε 
χρόνο στὶς 28  Ὀκτωβρίου ἀνα-

πέμπουμε εὐχαριστήριες δεήσεις 
στὴν Παναγία Μητέρα μας ἀνυ-

μνοῦντες: «Θεοτόκε  Ἀειπάρθενε, 
ὡς πάλαι καὶ νῦν ἡμᾶς ἔσωσας»  
«... καὶ σκέπεις τὸν λαόν Σου νο-
ερῶς ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπι-

βουλῆς, Σὲ γὰρ Σκέπην καὶ προστά-
τιν καὶ βοηθὸν κεκτήμεθα...»!
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Στὴν κατοχή, ὅλες οἱ μέρες καὶ οἱ νύχτες ἦταν 
ὁλόιδιες: κρύο, βροχή, σκοτάδι καὶ ἀγωνία 
γιὰ τὸ αὔριο.  Ὑπῆρχαν βέβαια καὶ ἀπρόσμενα 

περιστατικά, ἄλλα περισσότερο σοβαρά, ἄλλα λι-
γώτερο, ἀλλὰ ποτὲ κάτι τὸ εὐχάριστο. Σὰν κι αὐτὸ 
ποὺ θυμήθηκα τώρα:

Εἶχε σουρουπώσει γιὰ καλά, καὶ μαζὶ μὲ τὴ μαμὰ 
καὶ τὸν ἀδελφό μου καθόμασταν γύρω ἀπὸ τὸ μα-
γκάλι μὲ τὴν ψευδαίσθηση πὼς ζεσταινόμαστε, ἐνῷ ἡ 
ἀναμμένη πυρῆνα τρεμόπαιζε μὲ τὶς φωτίτσες της κι 
ἀπὸ φιλότιμο... ἔβαζε τὰ δυνατά της νὰ μᾶς ζεστάνει...

Παρὼν κι ὁ  Ἰούλιος Βέρν, ἡ καθημερινή μας ψυ-
χαγωγία, ποὺ τόσο ἐκφραστικὰ μᾶς διάβαζε ἡ μάννα 
τόν «δωδεκαετῆ πλοίαρχο...», ἂν θυμᾶμαι καλά...

Ποῦ οἱ τεράστιες σόμπες ποὺ εἶχαμε στὸ σπίτι 
μας στὴ Μακεδονία, οἱ λεγόμενες σαλαμάνδρες... 
Στὸν βορρᾶ τὸ κρύο δὲν ἀστειεύεται...

Τὴ σιγαλιὰ τὴ διέκοψε τὸ κτύπημα τῆς ἐξώπορ-
τας.. Κουδούνι δὲν ὑπῆρχε, τὸ εἶχαν ἀντικαταστήσει 
μὲ ἕνα «χεράκι μπρούτζινο», ποὺ χάλαγε τὸν κόσμο, 
ὅταν τὸ κτυποῦσες σὲ ἕναν μεγάλο βῶλο, μπρού-
τζινο κι αὐτόν. Πρωτόγνωρα πράγματα...

Φυσικά, ἡ μαμὰ ἔπρεπε νὰ ρωτήσει ποιὸς εἶναι:  
« Ἄνοιξε, Νίκη, εἶμαι ὁ ξάδερφός σου ὁ Ζαχαρίας». 
Τὴν ἄκουσα νὰ μονολογεῖ: «Ποῦ βρέθηκε ὁ χρι-
στιανὸς ἐδῶ, αὐτὸς μένει στὴν  Ἀθήνα».

Ἔτρεξα κάτω καὶ βρέθηκα μπροστὰ σ’ ἕναν κα-
βουρνιάρη γεμᾶτο μουτζοῦρες, χέρια, πρόσωπο... 
παντοῦ. Στὴν πλάτη του εἶχε ριγμένο ἕνα σακὶ μὲ 
κάρβουνα, καὶ φώναζε δυνατά: « Ἔ, νοικοκυραῖοι, 
ἔφερα ὅ,τι μοῦ ζητήσατε!».

Στὴν ἀρχή, σκέφτηκα ὅτι ἦταν ντυμένος μα-
σκαρᾶς...  Ἀλλὰ οἱ ἀποκριὲς ἀργοῦσαν νὰ ἔρθουν...

Τὸ μυστήριο λύθηκε σὲ λίγο: «Ξαδέλφη, πέσαμε 

στὸν Ταΰγετο μὲ ἀλεξίπτωτο, σὲ λίγο θά ’ρθει καὶ ὁ 
Τάσος. Θὰ φύγουμε μαζὶ γιὰ κάτω». Μετὰ μάθαμε 
ὅτι ἐννοοῦσε τὴν Αἴγυπτο...

Ὁ ἑπόμενος θεῖος ποὺ ἦρθε δὲν ἦταν μεταμφι-
εσμένος, ἀλλὰ ἦταν τόσο κακοντυμένος καὶ βρώ-
μικος, ποὺ κανεὶς ποὺ τὸν ἤξερε δὲν θὰ τὸν ἀνα-
γνώριζε...

Ἡ μαμὰ τοὺς κοιτοῦσε ἀμήχανα...  Ἤτανε καὶ οἱ 
δύο ἀξιωματικοί, καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἀδέρφια!

«Μὴν ἀνησυχεῖς, ξαδερφούλα, σὲ 2-3 ὧρες 
θά ’χουμε φύγει. Σοῦ ἔχουμε ὅμως μιὰ εὐχάριστη  
ἔκπληξη».

Σὲ λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα μας στεκόταν ἕνας 
Γερμανός! Μιλοῦσε δυνατὰ στὰ γερμανικὰ καὶ γέ-
λαγε συνεχῶς. Τέτοια τρομάρα δὲν εἶχα πάρει ποτέ! 
Μπῆκε μέσα μὲ τὸ ἔτσι θέλω κι ἔτρεχε πάνω λὲς καὶ 
ἤξερε τὰ κατατόπια!

Τότε ἀναγνωρίσαμε τὸν μικρὸ ἀδερφὸ τῆς μαμᾶς 
μας. Τάσος κι αὐτός. «Τρελόπαιδο», τοῦ φώναζε ἡ 
μαμά, «μὴ σὲ δοῦνε οἱ γονεῖς μας ἔτσι, θὰ πάθουν 
συγκοπή!».

«Συγνώμη, ἀδερφούλα, δὲν βρῆκα ἄλλο τρόπο 
νὰ κυκλοφορήσω τέτοια ὥρα»... Μιλοῦσαν τὰ 21 
χρόνια του!

Μετὰ ἄρχισαν σιγὰ τὰ ψού, ψού, ψού... Καὶ κα-
τάλαβα ὅτι κάτι ζητοῦσαν ἀπ’ τὴ μαμά μας, γιατὶ τὴν 
ἄκουσα νὰ λέει: « Ὄχι τὸ ἀγόρι μου, μὴν τὸ πιάσουν, 
ἔτσι ψηλὸ ποὺ εἶναι».

Ὅλων τὰ μάτια πέσαν ἐπάνω μου. «Νὰ τὰ στεί-
λουμε μὲ τὸ Βινάκι» – ἔτσι μ’ ἔλεγαν χαϊδευτικά. 
Μόνον αὐτὰ μοῦ λείπανε, σκέφτηκα, καὶ κίνησα 
νὰ φύγω.

Οὔτε ποὺ τὸ κατάλαβα πότε μοῦ φορέσανε τὸ 
παλτουδάκι μου μὲ τὴν κουκούλα, ἀφοῦ πρῶτα στε-

Ἡ ὀμπρέλα ποὺ περπατοῦσε!...
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ρέωσαν μὲ παραμάνες κάτι σημειώματα στὴ φόδρα. 
Στὸ τέλος, ἄδειασαν ἕνα ἀντρικὸ ρολόι τοῦ χεριοῦ 
καὶ τὸ παραγέμισαν μ’ ἕνα καλοδιπλωμένο χαρτί... 
(Μήνυμα;) «Τὰ μάτια σου τέσσερα μὴν τὸ χάσεις, 
γιατὶ τὴ βάψαμε!...

Μετὰ ἄρχισαν οἱ ὁδηγίες: «Θὰ πᾷς στὴν ὁδὸ 
Ψαρῶν, στὸ τάδε φαρμακεῖο. Δὲν θὰ μιλήσεις σὲ 
κανέναν, μόνο στὸν φαρμακοποιό. Θὰ πεῖς:  Ἦρθα 

γιὰ τὰ φάρμακα τοῦ κυρίου Νικήτα... Αὐτὸς ξέρει».
Δὲν ἔβγαλα ἄχνα. Ξεκίνησα βιαστικά...  Ἦταν ἡ 

πρώτη φορὰ ποὺ ἔβγαινα μόνη, καὶ μάλιστα τέτοια 
ὥρα.

Ὅταν ἔφτασα στὸ πρῶτο μαγαζί, εἶδα ἕνα μεγάλο 
τζάμι ἀπέναντί μου, ποὺ καθρέφτιζε τὸ εἴδωλό μου: 
μιὰ μεγάλη ὀμπρέλα νὰ περπατάει –ναί, σᾶς λέω– μὲ 
τὰ δικά μου λιγνὰ ποδαράκια!  Ἤθελα νὰ γελάσω, 
μὰ δὲν μποροῦσα.

Ὅταν τελικὰ ἔφτασα στὸν προορισμό μου, ἔγιναν 
ὅλα ὅπως μὲ εἶχαν δασκαλέψει. Γύρισα νὰ φύγω...  
« Ὄχι ἀκόμη», μοῦ λέει ὁ φαρμακοποιός... Βγῆκε 
ἔξω, κοίταξε ἀριστερὰ καὶ δεξιά, κι ὕστερα μοῦ ἔγνε-
ψε νὰ βγῶ...

«Μπράβο, μικρή μου, τὸ λέει ἡ περδικούλα 
σου!», εἶπε.  Ἄλλο πάλι καὶ τοῦτο, σκέφτηκα... Βγαί-
νοντας εἶπα: Φτοὺ ξελευτερία! Κι ἔχοντας ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ σημειώματα καὶ παραμάνες, ἄρχισα νὰ χορεύω 
στὴ βροχὴ μὲ τὴν ὀμπρέλα!  Ὅταν μετὰ ἀπὸ χρόνια 
εἶδα στὸ σινεμὰ μιὰ παρόμοια σκηνή, σηκώθηκα 
ἀπὸ τὸ κάθισμά μου καὶ μοῦ ἦρθε νὰ φωνάξω: Τό 
’χω κάνει κι ἐγὼ αὐτό!  Ἐνθουσιάστηκα...

Βαδίζοντας πρὸς τὸ σπίτι μας, σκεφτόμουν ὅτι ναὶ 
μὲν τὰ εἶχα βγάλει πέρα μιὰ χαρά, ἀλλὰ ποιὸς ἦταν 
ὁ σκοπός;  Ἤμουν μικρή, γιὰ νὰ μάθω τότε γιατί μ’ 
ἔβαλαν κι ἐμένα στὸν χορό.  Ἀπορία ἦταν, πεῖσμα 
παιδικὸ ἢ πρώιμη ὡριμότητα;

Ὅταν ἔφτασα σπίτι, οἱ ἥρωές μου τρώγανε γα-
λακτομπούρεκο ἀπὸ τόν «Γαλαξία» μέσα σ’ ἕνα 
γερμανικὸ κράνος!

« Ἔλα κι ἐσύ, Βινάκι, ὑπάρχει γλυκὸ γιὰ ὅλους». 
« Ὄχι, εὐχαριστῶ», εἶπα κι ἔτρεξα στὸ δωμάτιό μου. 
Αὐτὸ κι ἂν ἤτανε ἡρωισμός, γιατὶ ἡ κοιλίτσα μου 
γουργούριζε ἀπὸ τὴν πεῖνα!

Τὸ πρωὶ ποὺ ξύπνησα, εἶχαν φύγει ὅλοι. Μὲ 
ἔκπληξη εἶδα τὴ γιαγιά μου νὰ μπαίνει μέσα φου-
ριόζα:

– Κόρη μου, εἶπε στὴ μαμά, τά ’μαθα ὅλα τὰ χτε-

σινά...  Ἄλλη φορὰ δὲν θὰ ξανανοίξεις σὲ κανέναν, 
ὅσο κοντινός σου καὶ νά ’ναι! Δὲν θὰ πάρεις στὸν 
λαιμό σου τὰ παιδιά σου, τὸ σπίτι σου, τ’ ἀκοῦς; Οἱ 
καιροὶ εἶναι ὕποπτοι...

– Μά, μαμά, δὲν τοὺς κάλεσα ἐγώ, ἤρθανε ἀπὸ 
μόνοι τους, εἶπε διστακτικά...

– Δὲν ξέρω τίποτα, ἐγὼ εἶπα καὶ ἐλάλησα!... Κι 
ἔφυγε φουριόζα, ὅπως εἶχε ἔρθει.

Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως κατάλαβα πόσο σοβαρὴ ἦταν 
ἡ «ἀποστολή» μου. 

Τὰ χρόνια πέρασαν, καὶ τότε μόνον ἔμαθα τὰ 
ἡρωικὰ κατορθώματα τῶν θείων μου. Τοὺς ἀγα-
ποῦσα καὶ τοὺς θαύμαζα.

Ὅλα ὅμως ὅσα –κατὰ τύχη– ἔζησα ἔχουν κατα-
γραφεῖ στὸ ὑποσυνείδητό μου, μαζὶ μὲ ἄλλες κατα-
στάσεις ποὺ ἡ ἄτυχη γενιά μου ἔζησε καὶ ποὺ ξεφυ-
τρώνουν σὲ ἀνύποπτο χρόνο στὴ ζωή μας μετά...

Σπούδασα κλασικὴ μουσική, γιὰ πολλὰ χρόνια... 
Μὲ τὸν καιρὸ συνειδητοποίησα ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
μόρφωση ποὺ ἀποκτᾷς, ἡ μουσικὴ εἶναι ἡ καλύτερη 
ψυχοθεραπεία, ποὺ διαρκεῖ σ’ ὅλη σου τὴ ζωή... Γι’ 
αὐτό, ταπεινά, λέω ὅτι ἡ μουσικὴ δὲν ἀνήκει στὶς 
λεγόμενες «καλές» τέχνες... Εἶναι δῶρο Θεοῦ...

Ὅμως, ὅσον ἀφορᾷ τήν «ἀποστολή» μου τὸ βρά-
δυ ἐκεῖνο, πιστεύω ὅτι οἱ ἥρωές μου ἔκαναν ἕνα 
φάλτσο. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΛΤΣΟ.

ΒΙΝΑ ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ
 

Υ.Γ.: τὸ τότε «πρωτάκι» τοῦ Δημοτικοῦ!

K

K

Σπούδασα κλασικὴ μουσική, γιὰ πολλὰ χρόνια... Μὲ τὸν καιρὸ συνει-
δητοποίησα ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μόρφωση ποὺ ἀποκτᾷς, ἡ μουσικὴ εἶναι 
ἡ καλύτερη ψυχοθεραπεία, ποὺ διαρκεῖ σ’ ὅλη σου τὴ ζωή... Γι’ αὐτό, 

ταπεινά, λέω ὅτι ἡ μουσικὴ δὲν ἀνήκει στὶς λεγόμενες «καλές» τέχνες... 
Εἶναι δῶρο Θεοῦ... Ὅμως, ὅσον ἀφορᾷ τήν «ἀποστολή» μου  

τὸ βράδυ ἐκεῖνο, πιστεύω ὅτι οἱ ἥρωές μου ἔκαναν ἕνα φάλτσο.  
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΛΤΣΟ.
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Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1943 ἔφυγε ἀπὸ τὴ 
ζωή, σὲ ἡλικία 84 ἐτῶν, ὁ σπουδαῖος  Ἕλλη-
νας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς.  Ἦταν βαριὰ 

ἄρρωστος. 
Τὸ νέο τοῦ θανάτου τοῦ ἐπιφανέστερου ποιητῆ 

τῆς λογοτεχνικῆς γενιᾶς τοῦ 1880 κυκλοφόρησε 
μὲ ἀστραπιαία ταχύτητα στὴν κατοχικὴ  Ἀθήνα.

«Χτὲς βράδυ μιὰ εἴδηση ἀκατανόητη μᾶς ἦρθε. 
Μιὰ εἴδηση ἀσύλληπτη.  Ὁ Γερο-Παλαμᾶς πέ θα-
νε. Εἴχαμε ξεχάσει πὼς ἦταν θνητός», γράφει στὸ 
προσωπικό της ἡμερολόγιο ἡ  Ἰωάννα Τσάτσου.

«Δὲν πενθοῦνε σήμερα μονάχα οἱ Μοῦσες. Πεν-
θεῖ ὁλάκερο τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.  Ὁ μεγαλύτερος 
ποιητὴς δύο γενεῶν δὲν ὑπάρχει πιά.  Ἐπὶ ἑξῆντα 
χρόνια στάθηκε ὁ πρῶτος ποιητὴς τῆς χώρας του καὶ 
πνευματικὸς πατέρας ὅλων ὅσοι ἔχουν δοξαστεῖ ὡς 
μεγάλοι τεχνῖτες τοῦ στίχου.  Ὅλα πατήσανε πάνου 
στὰ φτερά του, γιὰ νὰ βροῦνε τὸν ἑαυτόν τους.  Ἔζησε 
ἁπλᾶ, γλυκά, ἤρεμα, ἀσκητικά» (Βάρναλης).

Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Τάσος  Ἀθανασιάδης ἔγραψε: 
« Ἡ ἰδιοσυγκρασία ἑνὸς λαοῦ εἶναι πάντα ἀποτυπω-
μένη στὴ λογοτεχνία καὶ στὶς καλὲς τέχνες του.  Ἐκεῖ 
μέσα σκύβει, ὅπως σὲ καθρέφτη, γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει 
τὸ πνευματικό του πρόσωπο, νὰ συνειδητοποιήσει 
πτυχὲς τοῦ χαρακτῆρά του, ἀναβιώνοντας τὴ δια-
δρομὴ τῆς φυλῆς του μέσα στὸν ἱστορικὸ χρόνο, 
ἐκεῖ συγκεντρώνονται, μὲ ἕνα λόγο, ὅλα τὰ διάσπαρ-
τα ἐκεῖνα στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν τὴν ἐθνική του 
ταὐτότητα. Αὐτὴ τήν “ἐθνικὴ ταὐτότητα” προβάλλει 
ἀνάγλυφα τὸ ἔργο τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. Γιὰ νὰ θυμίζει 
σὲ κάθε  Ἕλληνα πῶς ὕμνησε στὰ μεγαλόπνοα ἐπικά 

του ἔργα ὅλες τὶς κρίσιμες περιόδους στὴν πορεία 
τοῦ ἔθνους, θριάμβους καὶ συμφορές.  Ἀλλὰ καὶ μὲ 
τὰ λυρικά του ποιήματα τὶς βαθιὲς διακυμάνσεις τῆς 
ψυχῆς μας. Καὶ ἀκόμα δὲν παρέλειψε, ὅπως κάθε 
ὑπεύθυνος πνευματικὸς ἡγέτης, νὰ ἐγκωμιάζει ἐπι-
τεύγματα τῆς κοινωνίας ποὺ ἀνύψωσαν τὸ ἐθνικὸ 
φρόνημά της, ἀλλὰ καὶ νὰ καυτηριάζει τὶς φαῦλες 
ἐνέργειες ποὺ προκάλεσαν ἐθνικὲς συμφορές.  Ἔτσι, 
μέσα στὸ ἔργο του ἔκλεισε σὲ μιὰ ἰσόβια ἁρμονικὴ 
συμβίωση τὸν  Ἕλληνα καὶ τὴν  Ἑλλάδα».

«Πέθανε ὁ Παλαμᾶς: Χειμώνας στὴ χώρα, χει-
μώνας καὶ στὶς καρδιές μας. Δὲν ἦταν γραφτὸ νὰ 
δεῖ τὴ λατρεμένη  Ἀθήνα του δίχως βαρβάρους» 
(Μυριβήλης).

Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωῒ τῆς 28ης Φεβρουαρίου, στὴ 
γερμανοκρατούμενη πρωτεύουσα πλῆθος λαοῦ 
ἄρχισε νὰ συγκεντρώνεται στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο 
τῆς  Ἀθήνας, γιὰ νὰ ἀποτίσει τὸ ὕστατο χαῖρε στὸν 
μεγάλο ποιητή, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ ἀντικα-
τοχικὰ καὶ πατριωτικά του αἰσθήματα.

Στὶς 11 τὸ πρωῒ ἄρχισε ἡ νεκρώσιμος ἀκολου-

θία, χωροστατοῦντος τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης  Ἑλλάδος Δαμασκηνοῦ.  Ὁ πνευματικὸς 
κόσμος τῆς χώρας ἔδωσε βροντερό «παρών».

Παλαμᾶς.  Ἐθνικὸ σύμβολο,  
ὁ ποιητὴς τῆς καρδιᾶς μας

K

K
Τὸ νέο τοῦ θανάτου τοῦ ἐπιφανέ-
στερου ποιητῆ τῆς λογοτεχνικῆς 

γενιᾶς τοῦ 1880 κυκλοφόρησε μὲ 
ἀστραπιαία ταχύτητα στὴν  

κατοχικὴ  Ἀθήνα.
«Χτὲς βράδυ μιὰ εἴδηση ἀκατανό-
ητη μᾶς ἦρθε. Μιὰ εἴδηση ἀσύλ-
ληπτη.  Ὁ Γερο-Παλαμᾶς πέ θα νε. 
Εἴχαμε ξεχάσει πὼς ἦταν θνητός», 

γράφει στὸ προσωπικό της ἡμερο-
λόγιο ἡ  Ἰωάννα Τσάτσου.
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«Σ’ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμᾷ ἡ  Ἑλλάδα», εἶπε 
εὔστοχα ὁ ποιητὴς  Ἄγγελος Σικελιανός, δίνοντας 
τὸ πνεῦμα τῆς ὁμόθυμης παρουσίας τοῦ λαοῦ 
στὴν κηδεία. Καί «μὲ μιὰ φωνὴ ὅσο ποτὲ δυνατή» 
ἀπήγγειλε τὸ ποίημα «Παλαμᾶς», ποὺ εἶχε γράψει 
τὰ χαράματα τῆς 28ης Φεβρουαρίου πρὸς τιμὴ τοῦ 
μεγάλου ποιητῆ (ἀπόσπασμα):

Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὣς πέρα...
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου... Οἱ φοβερὲς

σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!

Σ’ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾷ ἡ  Ἑλλάδα!  Ἕνας λαός,
σηκώνοντας τὰ μάτια του τὴ βλέπει...

κι ἀκέριος φλέγεται ὡς μὲ τ’ ἄδυτο ὁ Ναός,
κι ἀπὸ ψηλὰ νεφέλη Δόξας τονε σκέπει.

Ὅμως τὸ πιὸ θαυμάσιο, τὸ πιὸ γενναῖο, τὸ πιὸ 
ἄξιο γιὰ κείνη τὴν ὥρα τὸ ἔκανε πάλι ὁ λαός.  Ὁ 
θαυμάσιος λαὸς τῆς  Ἀθήνας, ποὺ σημάδεψε εὔστο-
χα τὸ ὕψος τῆς στιγμῆς.

Ὅταν τελείωσε ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία, ὁ Σπύ-

ρος Μελᾶς, ὁ  Ἄγγελος Σικελιανὸς καὶ νέα παιδιὰ 
σήκωσαν τὸ φέρετρο καὶ κατευθύνθηκαν πρὸς 
τὸν χῶρο τῆς ταφῆς. Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἐναπέθεταν 
στὸ νωπὸ χῶμα, ὁ λαὸς τῆς  Ἀθήνας ἄρχισε νὰ 
τραγουδᾷ πάνω ἀπὸ τὸν τάφο.

Ὁ Μυριβήλης περιγράφει: «Δὲν ἦταν μοιρολόι 
αὐτὸ τὸ τραγούδι.  Ἦταν ὕμνος καὶ φοβέρα, ποὺ τινά-
χτηκε ἀπὸ χίλια στόματα μπροστὰ στοὺς ἐπίσημους 
ἐκπροσώπους τῶν κατακτητῶν ποὺ παρευρέθηκαν 
στὴν κηδεία. Τὸ τραγούδι τοῦ Σολωμοῦ ξέσπασε 
σὰν χιλόφωνη, μυριόστομη κραυγὴ γιὰ τὴ λευτεριὰ 
ἑνὸς ἀπροσκύνητου λαοῦ. “Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν 
κόψη...”. Καὶ ἦταν ἀλαλαγμὸς ὀργῆς, ποὺ ἔβγαινε 
μὲ λυγμοὺς ἀπὸ τὰ ἄδυτα στήθη τῶν πεινασμένων. 

Καὶ ἦταν ἐμβατήριο νίκης, καὶ ἦταν μιὰ τρομερὴ 
προσευχή, μιὰ ὑπόσχεση καὶ ἕνας ὅρκος θανάτου, 
ποὺ ὅρμησε μέσα ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο κατακόρυφα 
πρὸς τὸν ἥλιο. Μιὰ ἀνατριχίλα διέτρεξε τὰ κορμιά. 
Στυλώθηκαν τὰ κεφάλια, σφίχτηκαν οἱ γροθιὲς καὶ 

βούρκωσαν τὰ μάτια».
Ἀκόμα μία φορά, ὁ Παλαμᾶς ἔσμι-

ξε τὴν ὕπαρξή του μὲ τὸ καθολικὸ 
νόημα τῆς φυλῆς.  Ὁ κόσμος τραγου-
δοῦσε μὲ πάθος: «Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν 
κόψη τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή...».

Κάποιος φώναξε «Ζήτω ἡ ἐλευθε-
ρία τοῦ πνεύματος!».  Ἀλλὰ ὁ κόσμος 
ἤθελε ἐλευθερία σκέτη, καὶ φώναξε:

«Ζήτω ἡ  Ἐλευθερία!!!».

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωῒ τῆς 28ης Φε-

βρουαρίου, στὴ γερμανοκρατού-
μενη πρωτεύουσα πλῆθος λαοῦ 
ἄρχισε νὰ συγκεντρώνεται στὸ Α΄ 
Νεκροταφεῖο τῆς  Ἀθήνας, γιὰ νὰ 
ἀποτίσει τὸ ὕστατο χαῖρε στὸν με-
γάλο ποιητή, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφρά-
σει τὰ ἀντικατοχικὰ καὶ πατριωτικά 

του αἰσθήματα.

K

K
«Σ’ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμᾷ 
ἡ  Ἑλλάδα», εἶπε εὔστοχα ὁ 

ποιητὴς  Ἄγγελος Σικελιανός, 
δίνοντας τὸ πνεῦμα τῆς ὁμόθυ-
μης παρουσίας τοῦ λαοῦ στὴν 
κηδεία. Καί «μὲ μιὰ φωνὴ ὅσο 

ποτὲ δυνατή» ἀπήγγειλε τὸ 
ποίημα «Παλαμᾶς», ποὺ εἶχε 
γράψει τὰ χαράματα τῆς 28ης 
Φεβρουαρίου πρὸς τιμὴ τοῦ 

μεγάλου ποιητῆ.
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Ἡ σιωπὴ προβλημάτισε τοὺς ἐπιστήμονες, φιλοσό-
φους, ψυχαναλυτές, ψυχολόγους, παιδαγωγοὺς 
στὸ διάβα τοῦ χρόνου, μέχρι τοὺς δύσκολους και-

ρούς μας.  Ἡ γνωστὴ ρήση «ἡ σιωπὴ εἶναι χρυσός», ἀπὸ 
τὶς πλέον διαδεδομένες, εἶναι πιὸ ἐπίκαιρη παρὰ ποτὲ στὶς 
μέρες μας – ἂν καὶ ὑπάρχουν φωνὲς ποὺ θὰ διαφωνοῦσαν 
ἢ καὶ θὰ χαρακτήριζαν ἀντικοινωνικὴ τὴ συμπεριφορὰ 
προσώπων ποὺ ἀγαποῦν τὴ σιωπὴ καὶ ἀγωνίζονται νὰ 
τὴν ἐφαρμόσουν στὴν καθημερινότητά τους.

Σήμερα μᾶς προβληματίζει ἔντονα τὸ φαινόμενο τῆς 
ἠχορρύπανσης. Τὰ σπίτια μας τείνουν νὰ εἶναι θορυβώ-
δεις χῶροι, ὅπου δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ βρεῖ μιὰ γωνιὰ 
νὰ ἡσυχάσει, νὰ ἠρεμήσει, νὰ συγκεντρωθεῖ –ἔστω καὶ 
γιὰ λίγο– καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς θορύβους.  Ἡ τηλε-
όραση, ἀπὸ τὸ πρωῒ μέχρι τὶς μεσονύχτιες ὧρες, «παίζει» 
ἀσταμάτητα. Τὸ ραδιόφωνο τὸ ἴδιο, μὲ τὰ ἀμφίβολης 
ποιότητας τραγούδια καὶ τὶς ἀνούσιες ἕως καταστροφικὲς 
ἐκπομπές του. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἔκφραση πολλῶν 
συνανθρώπων μας, κυρίως γυναικῶν: «Δὲν μπορῶ νὰ 
νιώθω μόνη. Πνίγομαι.  Ἀνοίγω τὴν τηλεόραση, γιὰ νὰ 
ἀκούω μιὰ φωνή, χωρὶς νὰ προσέχω πολλὲς φορὲς τί 
λέει.  Ἡ σιωπὴ μὲ τρελαίνει».

Ἔχουμε αὐτιὰ ποὺ εἶναι «ὑπερκινητικά». Τὸ χειρότε-
ρο ὅμως ὅλων εἶναι ὅτι ὅλα σχεδὸν τὰ ἐξωτερικὰ ἀκου-
στικὰ ἐρεθίσματα εἶναι πολὺ ἀνησυχητικά. Φωνητικὰ 
σχήματα, φασαρία, ἐκκωφαντικὰ μουσικὰ σχήματα, 
σφυρίγματα, κορναρίσματα, θορυβώδη μαρσαρίσμα-
τα νεαρῶν, κραυγὲς καὶ οὐρλιαχτά, ἀπωθοῦν καὶ δὲν 
ἐμπνέουν ἠρεμία.

Σύγχρονες μελέτες καὶ πειράματα ἔχουν ἀποδείξει 
καὶ βεβαιώσει ὅτι ὅλα αὐτά, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ποὺ 
ἔχουν στὴ συναισθηματική μας κατάσταση, ἐπηρεάζουν 
ἄμεσα καὶ τὸν ἐγκέφαλό μας. Σύμφωνα μὲ μελέτες τοῦ 
Κέντρου  Ἔρευνας  Ἀνανεωτικῶν Θεραπειῶν στὴ Δρέσδη 
τῆς Γερμανίας, ὑπάρχουν διεργασίες τοῦ ἐγκεφάλου οἱ 
ὁποῖες μποροῦν νὰ διεξαχθοῦν μόνο στὴ σιωπή.

Μέχρι πρόσφατα ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψη ὅτι εἶναι 
ἀδύνατον νὰ ἀνανεωθοῦν οἱ νευρῶνες.  Ἀλλὰ καὶ μέχρι 
σήμερα, δὲν εἶναι γνωστὸ τί προάγει τὴν ἐγκεφαλικὴ καὶ 
νευρικὴ ἀναγέννηση.  Ὑπάρχουν ὅμως σοβαρὲς ἐνδεί-
ξεις ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ συμβάλλουν σὲ 
αὐτὴν εἶναι ἡ σιωπή. 

Ἡ ἔρευνα ἔγινε σὲ ποντικοὺς ἀπὸ Γερμανοὺς ἐρευ-
νητές.  Ἄφηναν τὰ ποντίκια σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ δύο 
ὧρες καθημερινά. Στὴ συνέχεια παρατηροῦσαν τὸν 
ἐγκέφαλό τους, γιὰ νὰ διαπιστώσουν ἂν ὑπῆρχε κάποια 
ἀλλαγή. Τὰ ποντίκια ὑποβλήθηκαν σὲ αὐτὸ τὸ πείραμα 
γιὰ ὁρισμένο χρονικὸ διάστημα.

Τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν πολὺ ἐνδιαφέροντα. 
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ πειράματος, παρατηρήθηκε σὲ ὅλους 
τοὺς ποντικοὺς αὐτοὺς αὔξηση τῶν κυττάρων τοῦ ἱππό-
καμπου.  Ὁ ἱππόκαμπος εἶναι αὐτὸς ποὺ ρυθμίζει τὰ 
συναισθήματα, τὴ μνήμη καὶ τὴ μάθηση.  Ἐπίσης, οἱ 
ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι τὰ νευρικὰ κύτταρα ἐνσωμα-
τώνονταν προοδευτικὰ στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα, 
καὶ στὴ συνέχεια ἀκολουθοῦσε ἡ ἐξειδίκευσή τους στὶς 
διάφορες λειτουργίες. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε 
ὅτι ἡ σιωπὴ εἶχε ἐπιφέρει θετικὴ ἀλλαγὴ στὸν ἐγκέφαλο 
τῶν ποντικῶν.

Ὁ ἐγκέφαλος ποτὲ δὲν ἀναπαύεται. Συνεχίζει νὰ 
ἐργάζεται συνεχῶς καὶ μὲ διαφορετικὸ τρόπο, εἴτε βρι-
σκόμαστε σὲ ἀπόλυτη ἠρεμία εἴτε κοιμόμαστε. Αὐτὸ 
ποὺ συμβαίνει εἶναι ἕνα εἶδος κάθαρσης.  Ὁ ἐγκέφαλος 
ὀργανώνει καὶ ἀξιολογεῖ τὶς ποικίλες πληροφορίες καὶ 
ἐμπειρίες τῆς ἡμέρας, ἐνσωματώνει τὶς σημαντικὲς καί 
«ξεφορτώνεται» τὶς ἄχρηστες καὶ μὴ σημαντικές. Αὐτὴ 
ἡ διαδικασία γίνεται ὑποσυνείδητα, ἀλλὰ παράγει συ-
νειδητὰ ἀποτελέσματα.  Ἀλήθεια, μᾶς προβλημάτισε 
ποτὲ ὅτι ὑπάρχουν φορὲς ποὺ βρίσκουμε ἀπαντήσεις 
στὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν στὴ διάρκεια 

τοῦ ὕπνου, ἢ ἀρχίζουμε νὰ βλέπουμε τὰ πράγματα δι-
αφορετικὰ μέσα καὶ γύρω μας ὕστερα ἀπὸ ξεκούραση 
ὁρισμένων ὡρῶν; Παρόμοια συμβαίνουν, καὶ ὅταν 
βρισκόμαστε σὲ ἀπόλυτη σιωπή.

Ἡ σιωπὴ δὲν μᾶς κάνει μόνο πιὸ ἔξυπνους, δημιουρ-
γικοὺς καὶ γεμάτους αὐτοπεποίθηση.  Ἔχει καὶ εὐεργε-
τικὰ ἀποτελέσματα σὲ καταστάσεις ἄγχους καὶ ἀγωνίας. 
Τὰ ἀνθρώπινα ὄντα εἴμαστε πολὺ εὐαίσθητα στὸν ἦχο. 

Σιωπὴ καὶ ἐγκέφαλος
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Τὰ δυὸ κουπιά – Σύμπραξη 
Πέλαγος ἡ ζωή.

Ἡ θάλασσα πότε γαλήνια

μὰ συχνὰ πυκνὰ ἀγριεμένη.

Ὅμως ἐσὺ ποτὲ δὲν εἶσαι μόνη.

Δίπλα σου στέκει ἄγρυπνος ὁ Μέγας Πλοηγός.

Ἡ βάρκα σου ἔχει δυὸ κουπιά, ὡς γνωστό.

Μὴν τὸ ξεχνᾷς, ἐσὺ τὸ ἕνα μόνο θὰ κρατᾷς.

Τὸ δεύτερο, τὸ πιὸ τρανό, δὲν σοῦ ἀνήκει.

Ἄφησ’ το στὰ Στιβαρά, στὰ Θεῖα Χέρια

τοῦ μεγάλου σου Πατέρα καὶ ἄφοβα προχώρα.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Παρακολουθῆστε πῶς ἀντιδροῦν τὰ βρέφη καὶ τὰ μικρὰ 
παιδιά.  Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνήλικες πολλὲς φορὲς ξυπνᾶμε 
τρομαγμένοι ἀπὸ ἕναν δυνατὸ θόρυβο ἢ ἦχο.  Ἀκόμη, 
τρομάζουμε στὴν πτώση κάποιου ἀντικειμένου, ὅταν ὁ 
θόρυβος εἶναι ἰδιαίτερος καὶ παράξενος στὴν ἀκοή μας.

Μελέτη ποὺ διεξήχθη στὸ Πανεπιστήμιο Cornell 
τῆς Νέας  Ὑόρκης διαπίστωσε ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ ζοῦσαν 
κοντὰ σὲ ἀεροδρόμια διατηροῦσαν ὑψηλὸ ἐπίπεδο 
ἄγχους, εἶχαν ὑψηλότερη ἀρτηριακὴ πίεση καὶ ὑψη-
λότερα ποσοστὰ κορτιζόλης, δηλαδὴ τῆς κατεξοχὴν 
ὁρμόνης τοῦ στρές.  Ἀντιθέτως, ἀπὸ δύο μελέτες τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Πάβια στὴν  Ἰταλία ἐπιβεβαιώνεται ὅτι 
δύο λεπτὰ ἀπόλυτης σιωπῆς εἶναι πιὸ εὐεργετικὰ γιὰ τὴ 
χαλάρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπ’ ὅ,τι εἶναι ἡ χαλαρωτικὴ 
μουσική. Στὴν πράξη ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ πί-
εση μειώθηκε, οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται πιὸ νηφάλιοι 
καὶ ἤρεμοι μετὰ ἀπὸ τὴ σύντομη αὐτὴ περίοδο σιωπῆς.

Ἡ σιωπή, ἐν κατακλεῖδι, παράγει μεγάλα ὀφέλη, 
συναισθηματικὰ καὶ διανοητικά.  Ἡ σιωπή, τοὐλάχιστον 
γιὰ σύντομες ἢ μικρὲς περιόδους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἡμέρας, εἶναι καθοριστικὸς παράγοντας γιὰ τὴ λειτουρ-
γία τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου, καὶ ἐξίσου καθορι-
στικὸς γιὰ τὴ βελτίωση τῆς συναισθηματικῆς ὑγείας τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς του.

Ἡ ἀσκητικὴ καὶ νηπτικὴ παράδοση τῆς  Ὀρθόδο-
ξης  Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἀρχή της γνώριζε τὰ εὐεργετικὰ 
ἀποτελέσματα τῆς σιωπῆς. Χαρακτηριστικὴ ἡ ρήση τοῦ 
ὁσίου  Ἀρσενίου: «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε».  Ἡ μονο-
λόγιστη εὐχὴ τοῦ  Ἰησοῦ, δηλαδὴ τό, «Κύριε  Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησόν με», καὶ μάλιστα ὅταν λέγεται νοερῶς, 
σὲ ἀπόλυτη σιωπή, ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὰ ἀποτελέ-

σματα στὰ ὁποῖα κετέληξαν οἱ ἔρευνες τῶν σύγχρονων 
ἐπιστημόνων.  Ὁ ὅσιος  Ἰωσὴφ ὁ  Ἡσυχαστής, τὸν πε-
ρασμένο αἰῶνα, γνωρίζοντας ἀπὸ προσωπικὴ πεῖρα τὰ 
ὀφέλη τῆς σιωπῆς, ἀλλὰ καὶ φωτισμένος ἀπὸ τὸ πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ, ἀναπλήρωσε τὶς ἀκολουθίες τοῦ 24ώρου 
γιὰ τὴν εὐλογημένη συνοδεία του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Θεία 
Λειτουργία, μὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ 
μὲ τὴ χρήση κομποσκοινιοῦ· πρόλαβε κατὰ πολὺ τοὺς 
σημερινοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητές.
 

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΑΤΖΙΟΣ

K

K
Ἡ σιωπή, ἐν κατακλεῖδι, παράγει 
μεγάλα ὀφέλη, συναισθηματικὰ 

καὶ διανοητικά.  Ἡ σιωπή, τοὐλάχι-
στον γιὰ σύντομες ἢ μικρὲς περιό-
δους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, 

εἶναι καθοριστικὸς παράγοντας 
γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου 

ἐγκεφάλου, καὶ ἐξίσου καθορι-
στικὸς γιὰ τὴ βελτίωση τῆς συναι-
σθηματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου 

καὶ τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς του.
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Μνῆμες καὶ μηνύματα ποὺ δὲ 
σβήνουν... σὲ καιροὺς χαλεπούς...

Ἀλήθεια, πόσα χρόνια πέρασαν 
ἀπὸ τότε, τριάντα, σαράντα ἢ 
καὶ περισσότερα· τί σημασία 

ἔχει, ἀφοῦ νωπὲς ἀκόμα οἱ μνῆμες 
μέσα μας ζοῦν, γιὰ νὰ θυμίζουν ἐκεί-
νη τὴν ἐποχή, ἐκεῖνο τὸ φθινόπωρο, 
ἐκείνης τῆς χρονιᾶς, τότε ποὺ μικρὰ 
νησιωτόπουλα ἐμεῖς, γεμᾶτα ἐνθου-
σιασμὸ καὶ χαρά, ὑποδεχτήκαμε τὴν 
καινούργια δασκάλα στὸ χωριό μας.

Κι ἦταν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς χρο-
νιᾶς τότε, ποὺ 80 περίπου παιδιά, 
ἀγόρια καὶ κορίτσια τοῦ Δημοτικοῦ 
Σχολείου, γεμᾶτα ζωντάνια παρ’ ὅλη 
τὴ φτώχεια μας, γεμᾶτα παλμὸ παρ’ 
ὅλη τὴ δυστυχία τοῦ πολέμου ποὺ 
ἀκόμα κουβαλούσαμε μέσα μας, ἀνοίξαμε διάπλατα 
τὴν αὐλόπορτα τοῦ σχολειοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς μας, 
γιὰ νὰ τὴν δεχτοῦμε.

Ἀλήθεια, ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ φανταστεῖ τότε 
ὅτι ἐκείνη ἡ παιδούλα μὲ τὸ ἁγνὸ παιδιάστικο χαμό-
γελο, μὲ τὰ λαμπερά, χαρούμενα μάτια, θὰ γινόταν 
ἀπὸ κείνη τὴ μέρα καὶ γιὰ πάντα ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ 
μᾶς. Ἕνας ἄνθρωπος μὲ μᾶς. Μὰ πρὸ πάντων ἕνας 
ἄνθρωπος γιὰ μᾶς! 

Γιὰ μᾶς τοὺς μικρούς, φτωχούς, ξυπόλητους, 

φτωχοντυμένους, μὰ πιὸ πολὺ ἀτίθασους μαθητὲς 
καὶ μαθήτριες, ποὺ σὰν ἀγρίμια τρέχαμε καὶ πηδού-
σαμε· σκαρφαλώναμε δέντρα καὶ ντουβάρια καὶ 
κάτω ἀπ’ τὸν καυτὸ ἥλιο ἢ τοὺς ἀέρηδες μοιάζαμε 
περισσότερο μὲ μικρὰ ἀγριοκάτσικα.

Ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ στὰ δύσκολα ἐκεῖνα μετα-
πολεμικὰ χρόνια ἔπρεπε νὰ παλέψει σκληρά, γιὰ νὰ 
μᾶς μεταδώσει ὄχι μόνο τὶς γνώσεις της ὡς δασκάλα, 
ἀλλὰ καὶ τὸ κουράγιο καὶ τὸ θάρρος καὶ τὴ δύναμη 
καὶ πρὸ πάντων τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη στὸν Θεὸ 
καὶ στὴ ζωή.

Μιὰ πίστη καὶ μιὰ ἐλπίδα ποὺ ἀπὸ καιρό, κάτω 
ἀπὸ τὸ πέλμα τοῦ ἀνελέητου πολέμου, κάτω ἀπὸ 
τὴν πεῖνα καὶ τὴ στέρηση, εἶχαν ξεθωριάσει.

Πόσο δυνατὰ χέρια χρειάζονταν ἐκείνη τὴν ἐπο-
χή, γιὰ νὰ σηκώσουν ὅλο τὸ βάρος τῆς εὐθύνης γιὰ 
τὴν ἀγωγὴ καὶ τὴ μόρφωσή μας!  Ἔργο δύσκολο 
καὶ σκληρὸ γιὰ τοὺς λεπτοὺς ὤμους μιᾶς νεαρῆς 
δασκάλας.  Ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο χρειάζονταν ὅπλα 
γερά, γιὰ νὰ πείσει καὶ νὰ κατακτήσει τὶς δύσκολες 
ψυχὲς τέτοιων παιδιῶν.

Μὰ φαίνεται πὼς τὰ εἶχε τοῦτα τὰ ὅπλα –χαρί-
σματα ἀπὸ τὸν Θεό– ἡ δασκάλα μας μέσα στὴν ψυχή 
της, καὶ τὰ διέθεσε γιὰ ὅλους ἐμᾶς.

Ἀξιοπρεπής, σοβαρή, σοφή, ὅταν ἔπρεπε, καί 
«μεγάλη». Καὶ ἄλλοτε μικρή, παιδί, ἴδια μὲ μᾶς, δὲν 
δυσκολευόταν νὰ παίξει, νὰ γελάσει, νὰ τραγουδή-
σει, νὰ χορέψει, νὰ μοιραστεῖ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες, 
τὶς προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακές μας.

Καλή, χαρούμενη στὶς συντροφιές, στὶς ἐπισκέ-

K

K

Ἰσμήνη, ἡ δασκάλα μας!
Ἀλήθεια, πόσα χρόνια πέρασαν 
ἀπὸ τότε;  Ἀλλὰ καὶ ὅσα ἀκόμα 
κι ἂν περάσουν, τί σημασία ἔχει, 

ἀφοῦ τὸ ἔργο της, χαραγμένο 
βαθιά, ἀνεξίτηλα στὶς ψυχὲς τῶν 

μικρῶν μαθητῶν της, θὰ μένει, γιὰ 
νὰ μιλᾷ καὶ νὰ θυμίζει στὶς γενιὲς 

τὶς ἑπόμενες πόση ὀμορφιὰ καὶ δύ-
ναμη κρύβει τὸ χέρι τοῦ  Ἕλληνα 

δασκάλου.
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Ἀπόδειπνο
Μ’ ἀκτῖνες χρυσοπόρφυρες, ὁ ἥλιος, πρὶν νὰ δύσει,
«ἐστάθη» σ’ ἐρημόκκλησο, δειλά, νὰ προσκυνήσει.
Ὁλάνοιχτο κι ἀφρόντιστο, χωρὶς κλειδί, συρτέλι,
καλοῦσε τ’ ἁγιοτόπι μας: « Ἐλᾶτε». « Ὅστις θέλει».

Ἐμπῆκα. Δέος κι ἔκπληξη. Θυμιάτιζε τὸ δεῖλι.
Ἐνῷ μιὰ νέα τ’ ἄναβε πανάρχαιο καντῆλι.
Πιστὸς κι ὁ ἄντρας, σ’ ἔκσταση, μπροστὰ σὲ μιὰν εἰκόνα.
Εἰκόνα Τέχνης, ἔκθετη, σὲ ἥλιο, σὲ χειμῶνα...

Τ’ «ἀπόδειπνο» ποὺ τέλεσε τ’ ἀξέχαστο ζευγάρι,
τ’ ἀπάγγειλεν ἡ σύζυγος, μὲ πίστη καὶ μὲ χάρη.
Κι ἀπ’ ἔξω. Δίχως κόμπωμα καὶ δίχως δυσκολία.
Χωρὶς τὴν καθυστέρηση ποὺ φέρνουν τὰ βιβλία.

Μὲ πίστη καὶ κατάνυξη, καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή μου,
συνόδεψα τὴ δέηση κι ἐγὼ μὲ προσευχή μου.
Καὶ πρόστεσα: Προσκάλεσε κι ἐμένα στὴν πορεία.
Καὶ δίνε κάθ’ ἀπόβραδο μιὰ τέτοιαν εὐκαιρία...

Κι ἡ δέηση δὲν τέλειωσε.  Ὁ ἥλιος δὲ θὰ δύσει.
Κι αὐτὸ τ’ ἁγνὸ τρικάντηλο δὲ θέλει πιὰ νὰ σβήσει.
Ἂν φύγαν πιὰ οἱ ἄνθρωποι, τὰ γιούλια θυμιατίζουν.
Κι ἀηδόνια, νά, γλυκόλαλα, τὸν ὕμνο συνεχίζουν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Ἀπὸ τὴ συλλογὴ  Ὁ Πολύχρωμος  Ἥλιος

ψεις στὰ σπίτια μας, στὶς ἐκδρομές, στὰ πανηγύρια 
καὶ τὶς γιορτὲς τοῦ χωριοῦ καὶ τῶν σπιτιῶν μας.

Σεμνή, σεβαστή, εὐσεβὴς μπρὸς στὸν νάρθηκα 
τῆς ἐκκλησίας, τὴν ὥρα ποὺ σειρὰ ὁλόκληρη πίσω 
της ἐμεῖς ἀντιγράφαμε τὶς κινήσεις καὶ τὴ στάση της 
τὴν ὥρα τῆς λατρείας.

Κι ἦταν τότε πού, μὲ τὴ ματιά μας καρφωμένη 
πότε στὴ μορφὴ τῆς Παναγίας καὶ τῶν  Ἁγίων καὶ 
πότε στὴ δική της μορφή, πρωτομαθαίναμε τὰ μυ-
στήρια τῆς λατρείας μας.

Ἰσμήνη, ἡ δασκάλα μας!
Ἀλήθεια, πόσα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε;  Ἀλλὰ 

καὶ ὅσα ἀκόμα κι ἂν περάσουν, τί σημασία ἔχει, 
ἀφοῦ τὸ ἔργο της, χαραγμένο βαθιά, ἀνεξίτηλα στὶς 
ψυχὲς τῶν μικρῶν μαθητῶν της, θὰ μένει, γιὰ νὰ μιλᾷ 
καὶ νὰ θυμίζει στὶς γενιὲς τὶς ἑπόμενες πόση ὀμορφιὰ 
καὶ δύναμη κρύβει τὸ χέρι τοῦ  Ἕλληνα δασκάλου.

Λίγα λουλούδια μέσα ἀπὸ τὸν παιδιάστικο, ἐκεί-

νης τῆς ἐποχῆς, ἀνθόκηπο τῆς ψυχῆς μας, ποὺ ἐκεί-
νη καλλιέργησε, καὶ ποὺ μὲ δέος ἐμεῖς φυλάξαμε, 
τούτη τὴν ὥρα κόβουμε, καὶ μὲ σεβασμὸ ἀποθέ-
τουμε μπρὸς στὴ μορφή της, ποὺ πέρασε πιὰ στὴν 
αἰωνιότητα.

Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» ἀπευθύνουμε μέσα 
ἀπὸ τὴν ψυχὴ ἑνὸς ὁλόκληρου χωριοῦ, ποὺ ἀγάπη-
σε καὶ ποὺ τὴν ἀγάπησε, κι ἂς γίνει τοῦτο τό «εὐχα-
ριστῶ» μας κερὶ καὶ λαμπάδα πλάι της, τὴν ὥρα ποὺ 
μπρὸς στὸν Δημιουργὸ θὰ παίρνει ἀπὸ τὸ χέρι Του 
τὸν στέφανο τῆς δικαιοσύνης.

Ἰσμήνη, ἡ δασκάλα μας!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Υ.Γ. Ταπεινὸ ἀφιέρωμα στὸν  Ἕλληνα δάσκαλο, τὸν παλιὸ 
καὶ τὸν νέο, τώρα ποὺ τὰ σχολειά, ἐν μέσῳ κρίσης, 
ἀνοίγουν καὶ πάλι τὶς πόρτες τους, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν 
τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα!
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Τὸ κατέβασμα τῶν κοπαδιῶν

Τρέμει τ’ ἀνεμοχόρταρο, σειέται τὸ μπλιατσικάρι,
ἀπάνω στὴν βουνοκορφή, κατάκορφα στὴ ράχη,
κι ἀπὸ τὰ μαῦρα σύγνεφα κι ἀπ’ τὶς βαριὲς ἀντάρες,
πότε ψιχάλα ἔρχεται, πότε χοντρὴ σταγόνα
καὶ πότε ἀνεμόχαλο καὶ τοῦ χιονιοῦ ἀνεμίζα,
σημάντρα τοῦ χινοπωριοῦ, σημάδι τοῦ χειμῶνα.
Φεύγουν οἱ βλάχοι ἀπ’ τὰ βουνά, φεύγουν καὶ πᾶν’ στοὺς κάμπους,
φεύγουν μὲ τὰ κοπάδια τους, μὲ πρόβατα, μὲ γίδια
κι ὅσα κοπάδια ξεκινᾶν, τόσα τουφέκια πέφτουν,
τόσες κι οἱ εὐχὲς π’ ἀκούγονται, ἀπὸ μιὰ σ’ ἄλλη στάνη.

– Γειά σας, βουνά, γειά σας, λογγιές, γειά σας, κρυερὲς βρυσοῦλες,
κι ἐσεῖς, φρατζάτα ὄμορφα κι ἀχύρινες τουρλοῦκες,
καλὰ φέτο πορέψαμε κι αὐτὸ τὸ καλοκαίρι,
τώρα πῆρε χινόπωρος, κοντολογάει χειμώνας
καὶ πᾶμε γιὰ τὰ χειμαδιά, μὰ μὴ βαριοχολιᾶτε,
σὰ θὰ ματάρθει ἡ ἄνοιξη καὶ λιώσουνε τὰ χιόνια
καὶ τ’ ἀηδονάκι ἀκουστεῖ κι ὁ τόπος χορταριάσει,
πάλι θὰ καλοσμίξουμε, σὰ φέτο, καὶ τοῦ χρόνου.
Ἀπ’ τὰ τουφέκια τὰ πολλὰ κι ἀπ’ τὰ βαριὰ τ’ ἀρμούτια,
ἀναταράζονται οἱ ἐρμιὲς κι ἀχολογᾶνε οἱ λόγγοι
κι ἐκεῖ ποὺ σβηοῦνται οἱ τουφεκιὲς καὶ χάνονται οἱ καπνοῦρες,
ἀκούγονται σφυρίγματα καὶ σαλαγὲς καὶ σκοῦζες,
σφυρίγματα στὰ πρόβατα καὶ σαλαγὲς στὰ γίδια.
Ρίχνονται στὸν κατήφορο καὶ ροβολᾶν καὶ πᾶνε,
ἀλλοῦ κοπάδια πρόβατα κι ἀλλοῦ κοπάδια γίδια,
πᾶν τὰ γκεσέμια ἀπὸ μπροστὰ μ’ ἕνα διπλὸ καμάρι,
γιὰ τὸ τρανό τους τὸ κορμί, γιὰ τὸ βαρὺ κουδούνι,
κι ἀκολουθᾶν πίσω οἱ κοπές, διασκορπιστὸ μπουλούκι,
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πρόβατ’ ἀκολουθᾶν κι ἀρνιά, γίδια καὶ γιδομόσχια.
Ὁ πρῶτος ἀρχιτσέλιγκας, σὰ μέγας πού ’ναι ἀφέντης
καὶ μὲς στοὺς βλάχους ἄρχοντας, μπρὸς στὶς κοπὲς παγαίνει,
ἀπάνω στ’ ἄσπρο του ἄλογο, καβάλα στὸν ψαρή του,
πού ’χει τὰ γκέμια ὁλόχρυσα, τὰ πέταλ’ ἀσημένια,
πού ’χει σαμαροσκούτι του πανώρια μαντανία,
πού ’χει κι αὐτὸς κάπα μακριά, πρατόμαλλα τσουράπια,
πού ’χει στὸ στῆθός του χρυσᾶ κουστέκια ἀραδιασμένα,
τσαρούχια ἀκόμα προκωτὰ μὲ μιὰ ἀπαλάμη φούντα,
τετράψηλο στραβόραβδο, ποὺ κρούει μέχρι τὸ χῶμα
καὶ δυὸ τρανὰ μαντρόσκυλα, ποὺ τὸν ἀκολουθᾶνε.
Βλάχοι καὶ βλάχες ἔρχονται μὲ τὰ βλαχόπουλα ὅλα
καὶ μὲ τὰ σέα τὰ βλάχικα στὶς μοῦλες φορτωμένα,
δράμουν καμαροβάδιστες οἱ νυφοθυγατέρες, 
δράμουν κι αὐτὲς οἱ νιόγεννες καὶ κουβαλᾶν στὸν ὦμο
βυζασταρούδι σὲ προβιά, μικρὸ παιδὶ στὴ νάκα,
ἀκόμα σέρνει ἐδῶ κι ἐκεῖ καὶ καμιὰ μικρομάνα
ἀγκούτσια τὸ βλαστάρι της, ἀφούντζια τ’ ἄγουρό της.
Βροντᾶν τὰ χοντροκούδουνα, χτυπᾶνε τὰ τσοκάνια,
πότε βελάζουν πρόβατα, πότε βελάζουν γίδια
κι αὐτὰ τὰ τσοπανόσκυλα γαυγίζουν κάπου-κάπου.
Κάποτε στοὺς τσοπάνηδες ὁ τσέλιγκας φωνάζει.

– Βγὲς στὸ κοπάδι, Μῆτρο, μπρός, σταμάτα τὸ γκεσέμι,
ποὺ πῆρε τὸν κατήφορο καὶ πιλαλάει καὶ τρέχει,
βάνε τὰ κακοπίζαβα καὶ τ’ ἄζαπα στὴ μέση
καὶ κἄνα μολαΐμικο ρίξε μπροστὰ σουρτάρη,
μὴ λάχει κι ἀπορρίξουνε τὰ πρώιμα μὲς στὴ στράτα.
Κι ἀκοῦς μπροστὰ σαλαγητὰ κι ἀκοῦς μπροστὰ ματσούκια
κι ἀκοῦς ἄγρια ξαμώματα καί σκούξιμο περίσσιο.

– Βρέ, γκιόσο, βρέ, πρῶτο τραΐ, βρέ, κακομαθημένο,
πῆρες σβάρνα τὰ γιδερὰ καὶ τώρα ποιὸς σᾶς πιάνει,
σᾶς κυνηγᾶνε οἱ ἀστραπές, σᾶς διώχνουνε οἱ ἀντάρες,
δὲ σᾶς βαστᾶνε τὰ βουνά, μὰ σᾶς τραβᾶνε οἱ κάμποι,
οἱ κάμποι καὶ τὰ χειμαδιὰ κι ὁ χαμηλὸς ὁ τόπος.
Τοῦ κάκου πᾶν τὰ σκούσματα, τοῦ κάκου κι οἱ φοβέρες.

– Κόψε, ὠρὲ Νάσιο, τὴν κοπή, κάμε την δυὸ κομμάτια,
καὶ πάρ’ ἐσὺ τὸ μπροστινὸ κι ἄσε στὸ Λιὰ τὸ πίσω,
νά ’ναι ἡ ροβόλ’ ἀγαλινή, συγκρατερὸ τ’ ἀράδι.
Κι ἄλλοτε πάλι ὁ τσέλιγκας στοὺς μπιστικούς του κρένει.

– Πρόγκα το, Βάιο, τὸ λισβό, ποὺ κάθεται καὶ ξυέται,
σαλάγα, Παναή, τὴ γριὰ ποὺ ξώμεινε πρατίνα
κι ἀμόλα κἄνα βήσσαλο καὶ διῶξε τὰ κατσίκια,
ποὺ τρῶνε μοῦγγρο στὶς ὀχτιές, κλαρὶ ἀπὸ τὰ παλιούρια,
τὶ ἀκόμα ἡ στράτα εἶναι πολλή, φαίνεται ἀλάργα ὁ κάμπος.
Στριγγλιὲς ἐδῶ, σκουξιὲς ἐκεῖ, φωνὲς σέρνονται ὁλοῦθε
καὶ μόχαλα καὶ βήσσαλα σιουρίζουν στὸν ἀγέρα
καὶ πέφτουν καὶ κατρακυλᾶν μὲς στοῦ γκρεμοῦ τὶς σάρες.

– Τσάπ, τσάπ, τραγιὰ ρογγάτσικα, ἄι, ἄι, βαρβάτα κριάρια,
ποὺ στέκεστε μεσοστρατὶς κι ἕνα τ’ ἄλλο κουντράει.
Ἀπ’ τὸ παλαμοδάρσιμο κι ἀπὸ τὸ ποδοκόπι,
σηκώνεται ἄσπρος κουρνιαχτός, π’ ἀνάγερ’ ἀνεβαίνει,
κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴ χλαλοή, ἀντιλαλοῦν τὰ πλάγια
καὶ τὸν ἀχὸ οἱ κουφοσπηλιὲς γλυκὰ τὸν ματαλένε.
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Ἀφήνει ὁ πετροκότσυφας τὸ ξάγναντο λιθάρι
καὶ μ’ ἕνα σφύριγμα τραχὺ γοργοπετάει καὶ φεύγει,
ἐδῶ προγκάει κἄνας λαγός, ἐκεῖ λακᾷ ἀγριοπούλι,
ἀλλοῦ ἀπ’ τὸ θρὸ ξαφνιάζονται καὶ στρίβουν τὰ ζουλάπια,
τ’ ἄγρια κουνάβια κρύβονται στὶς δέντρινες κουφάλες
κι ἡ ταρταρούγα σκιάχτηκε, παράδιπλα στὸ δρόμο
κι ἔχωσε τὸ κεφάλι της κι αὐτὴ στὸ καύκαλό της.
Κι ὁπού ’ναι γκοῦρες μὲ νερὸ κι ὁπού ’ναι ἀπάγκιος τόπος,
κοντοκρατᾶν καὶ στέκονται καὶ γιὰ τ’ ἀπόι τῆς νύχτας
τρανὲς ἀνάβουνε φωτιὲς καὶ ψένουν χαμοκούκι
καὶ τρῶνε γύρ’ ἀπ’ τὴ φωτιὰ κι ἀποσταμένοι γέρνουν
καὶ τὸ πουλὶ τῆς ἐρημιᾶς γλυκὰ τοὺς νανουρίζει.
Ὁ ἥλιος τρώει τὸ δρόμο του κι ἐκεῖνοι τὸ δικό τους
καὶ φτάνουν πιὰ στὶς κατοχές, τὰ ριζοβούνια πιάνουν,
ποὺ πέφτει χιόνι ποὺ καὶ πού, τὰ κρούσταλλα εἶναι λίγα
κι αὐτὸς ὁ ἀγέρας τοῦ χιονιᾶ πιὸ μαλακὸς φυσάει.
Τὸ χιονιστάρι στὸ βορό, στὸ φράχτη ὁ καλογιάννος
καὶ τὸ κοτσύφι στὴν κοπριά, σὲ κάθε στάνη ἀπ’ ὄξω,
τοὺς βλάχους καλοδέχονται καὶ τοὺς καλωσορίζουν,
μὲ χίλια δυὸ λαλήματα, μὲ χίλια δυὸ τραγούδια.
Πεζεύει ὁ ἀρχιτσέλιγκας κι εὔχεται πέρα ὣς πέρα.

– Παιδιά μου, καλοφτάσαμε, παιδιά μ’, καλὸ χειμῶνα.
– Καλὰ ξεχειμωνιάσματα φέτο ὁ Θεὸς νὰ δώσει,

καλὸ μαξούλι καὶ καλὰ στὰ ζά μας γεννητούρια.
Στόμα σὲ στόμ’ ἀχοῦνε οἱ εὐχές, χεῖλι σὲ χεῖλι τρέχουν
κι οἱ βλάχοι μὲ τὶς βλάχες τους καὶ τὰ βλαχόπουλά τους
ὅπου ζεστὴ καλύβα πᾶν κι ὅπου κονάκι μπαίνουν,
πᾶν κι οἱ κοπὲς στὰ γρέκια τους καὶ στὰ ξεχειμαδιά τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ἀγκούτσια, ἐπίρ. = σηκωτὰ στὸν ὦμο.
ἄζαπο, τό = ἀκατεύναστο, ἀδάμαστο.
ἀνεμίζα, ἡ = λεπτὴ νιφάδα χιονιοῦ, ποὺ ὁ ἄνεμος τὴν πάει 

πέρα-δῶθε, χιονόψιχα, ἀνεμόχαλο, ἐλαφρὸ ἄχυρο.
ἀνεμόχαλο, τό = μικρὴ καὶ ἀραιὴ νιφάδα χιονιοῦ, ἀνεμίζα.
ἀνεμοχόρταρο, τό = λεπτὸ καὶ χαμηλὸ χόρτο τῆς κορυφῆς τοῦ 

βουνοῦ, ποὺ κουνιέται διαρκῶς ἀπ’ τὸν ἄνεμο.
ἀπάγκιος, ὁ = ἀπάνεμο μέρος.
ἀπόι, τό = δροσερὸς ἀγέρας τῆς νύκτας, ἀπόγειο.
ἀπορρίχνω = ἀποβάλλω τὸ ἔμβρυο, γεννῶ πρὶν τὴν ὥρα μου.
ἀράδι, τό = συχνοπέρασμα, περπάτημα.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
ἀφούντζια, ἐπίρ. = σηκωτὰ στὸν ὦμο.
βαρβάτο, τό = κριάρι ἢ τραγὶ κατάλληλο γιὰ τὴ γονιμοποίηση 

ἄλλων ζῴων, σπορίτι.
βήσσαλο, τό = μικρὸ κομμάτι κεραμιδιοῦ, μόχαλο, δρόγκαλο, 

χαλάβρα, πίτσος.
βορός, ὁ = περιφραγμένος χῶρος στὸ μαντρί, ὅπου 

σταυλίζονται ζῷα, αὐλὴ σπιτιοῦ, ὀβορός.
γιδομόσχι, τό = τὸ μικρὸ κατσικάκι ποὺ εἶναι ὁ μόσχος τῆς 

γίδας, ὅπως τὸ μοσχάρι τῆς ἀγελάδας.
γκεσέμι, τό = τὸ κριάρι ἢ τὸ τραγὶ ποὺ ὁδηγεῖ τὸ κοπάδι, 

σούρτης.
γκιόσος, ὁ = τραγὶ ποὺ ἔχει μαῦρο χρῶμα στὸ σῶμα καὶ κηλίδες 

ἄσπρες ἢ κόκκινες στὸ κεφάλι καὶ κοντὰ στὰ μάτια.
γκούρα, ἡ = πηγὴ ποὺ ἀναβλύζει, ἀνάβρα.
γρέκι, τό = περιφραγμένος ὑπαίθριος χῶρος, ὅπου σταυλίζονται 

τὰ γιδοπρόβατα.
δέντρινη, ἡ = αὐτὴ ποὺ εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ ξύλο βελανιδιᾶς, 

ποὺ κάθε εἶδος βελανιδιᾶς λέγεται δέντρο.
ζουλάπι, τό = ἀγρίμι τοῦ λόγγου, λύκος, τσακάλι, ἀλεπού.
θρός, ὁ = ὁ ἐλαφρὸς ἦχος ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν τριβὴ 

τῶν φύλλων τῶν φυτῶν καὶ τῶν δένδρων, θρόισμα, 
φουρφούρι, θόρυβος.

κακοπίζαβο, τό = ἰδιότροπο, ἰδιόρρυθμο, ἀνάποδο.
καλογιάννος, ὁ = μικρὸ πουλί, μικρότερο ἀπ’ τὸ σπουργίτι, ἡ 

κοιλιά του εἶναι λευκή, τὸ μέτωπό του καὶ ὁ λαιμός του 
κιτρινοκόκκινα, εἶναι ὁ προάγγελος τοῦ χειμῶνα, ξυπνᾷ 
πρῶτο ἀπ’ τ’ ἄλλα τὰ πουλιὰ τὸ πρωΐ καὶ κουρνιάζει τε-
λευταῖο τὸ βράδυ, τὸ ἀρχαῖο ὄνομά του εἶναι πυρραλίδα, 
τὸ ἐπιστημονικό του ἐρύθακας ἢ πυρρούλας ἢ πυρρό-
χρους, καὶ λαϊκὰ λέγεται κοκκινολαίμης, κοκκινοστήθης, 
κοκκινοτραχηλίτσα, κοκκινογούης, κομπογιάννος, τσι-
πουρογιάννης, τσικογιάννης, τσιρογιάννης, γυφτούλα, 
τάρζιακας.

κοπή, ἡ = κοπάδι ζῴων.
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κατοχή, ἡ = χειμαδιό, χαμηλὸς τόπος.
κουνάβι, τό = ὡραῖο ὀρεσίβιο τρωκτικό, ἔχει σῶμα ἐπίμηκες, 

κυλινδρικὸ καὶ πολὺ ἐλαστικό, ἡ οὐρά του εἶναι μακριὰ καὶ 
θυσανωτή, τὸ μαλακό του δέρμα καλύπτεται ἀπὸ πυκνὲς 
τρίχες, τὸ χρῶμά του εἶναι καστανόμαυρο, μ’ ἕνα ἄσπρο 
τρίγωνο στὸ λαιμὸ καὶ μὲ λευκὴ κοιλιά, εἶναι σαρκοφάγο, 
ἔχει αἱμοβόρα ἔνστικτα, μαυροκούναβο, δεντροκούναβο, 
ἰκτίδα ἡ δεντρόβια.

κουντρῶ (γιὰ ζῷα) = κτυπῶ μὲ τὰ κέρατα ἢ μὲ τὸ κεφάλι, 
κερατίζω, κριαρώνω.

κουρνιαχτός, ὁ = σκόνη τοῦ δρόμου, πλίχουρας, μπουχός.
κουστέκι (στήθους), τό = ἐπιστήθιο κόσμημα, μονὸ ἢ διπλό, 

χρυσὸ ἢ ἀσημένιο, μὲ συρματερὸ διάκοσμο, ποὺ φοριό-
ταν στὸ στέρνο σταυρωτὰ ἢ χιαστὶ μόνο ἀπὸ τοὺς καπε-
ταναίους, τοὺς γαμπρούς, τὶς νύφες καὶ τοὺς τσελιγκάδες, 
κιουστέκι, τσαπράζι.

κρούω = ἀγγίζω, πιάνω, ψηλαφῶ.
λισβό, τό = ἀδύνατο.
λακῶ = φεύγω τρέχοντας σὲ ἴσο μέρος, ἐξαφανίζομαι.
μαντανία, ἡ = κουβέρτα μάλλινη, χρωματιστή, ποὺ χρησιμεύει 

ὡς σκέπασμα καὶ ὡς στρῶμα.
μαξούλι, τό = τὸ σύνολο τῆς ἐτήσιας σοδειᾶς τῶν γιδοπροβάτων.
μαλαΐμικο, τό = ἥμερο, ἥσυχο.
μοῦγγρο, τό = τὸ πρῶτο τρυφερὸ ἀνοιξιάτικο κλαρὶ ποὺ 

ταγίζονται τὰ νεογέννητα κατσίκια.
μούλα, ἡ = θηλυκὸ μουλάρι.
μόχαλο, τό = πέτρα ποὺ κυλᾷ στὴ χούφτα, βήσσαλο, 

δρόγκαλο, χαλάβρα, πίτσος.
μπλιατσικάρι, τό = ψιλόλιγνο χορτάρι, σὰν λεπτὸ σύρμα, ποὺ 

τὸ προτιμοῦν γιὰ φαγὶ τὰ ἀρνιά.
νάκα, ἡ = ἐλαφριὰ κούνια παιδιοῦ, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 

πέτσινο πάτο, στοῦ ὁποίου τὶς μακρύτερες πλευρὲς εἶναι 
περασμένοι 2 ξύλινοι ἄξονες, στὶς 2 δὲ ἄκρες τῶν ξύλων 
εἶναι προσδεμένο σχοινί, ποὺ χρησιμεύει νὰ φορτώνεται ἡ 
κούνια στὴν πλάτη ἢ νὰ κρεμιέται σὲ δένδρο, ἀνεμόκουνα.

ξάμωμα, τό = χειρονόμημα ἁπλωτὸ μὲ φοβέρες, ἀπειλή, 
χειροδικία.

ξαμώνω = ἀπειλῶ μὲ ἁπλωμένα τὰ χέρια, ἁπλώνω τὰ χέρια νὰ 
σταματήσω ζῷο, χειροδικῶ.

παλαμοδάρσιμο, τό = τὸ βάδισμα μὲ ξυπόλυτες πατοῦσες καὶ ὁ 
πόνος στὶς παλάμες τῶν πελμάτων, καταπόνηση ποδιῶν.

παλιούρι, τό = θάμνος ἀγκαθωτὸς κατάλληλος γιὰ περιφράξεις, 
ἔχει εὐθὺ στέλεχος γεμᾶτο ἀπὸ λεπτὲς διακλαδώσεις, τὰ 
ἄνθη του εἶναι κίτρινα καὶ οἱ καρποί του περιβάλλονται 
ἀπὸ ἄσπρο σκιάδι, αποτελεῖ τὴν ἄνοιξη θελκτικὴ τροφὴ 
τῶν γιδιῶν, πάλιουρας, ἁρπάκι.

πετροκότσυφας, ὁ = εἶδος κοτσυφιοῦ, ὅμοιο μὲ τὸν μαῦρο 
κότσυφα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τὸ φτέρωμά του ἔχει γκρίζο 
χρῶμα, σκοτεινὸ καὶ θαμπό, μὲ ἀνοικτὰ στίγματα, σὰν πε-
τράδια, τὸ στέρνο του εἶναι εὐρὺ καὶ τὸ κεφάλι του τρι-

γωνικό, δὲν ἔχει κίτρινη μύτη καὶ συχνάζει στοὺς γυμνό-
τοπους, στὶς πέτρες καὶ στοὺς βράχους, στὶς σχισμὲς τῶν 
ὁποίων κτίζει τὴ φωλιά του, προικισμένος τραγουδιστὴς 
μὲ λάλημα ἠχηρὸ καὶ διαρκές, κάθεται ὧρες ἐπάνω στὶς 
πέτρες καὶ κελαηδεῖ μὲ τὴ γλυκιὰ φωνή του, μελῳδικὰ 
τραγουδᾷ καὶ κοντὰ στὴ φωλιά του, ὅταν κλωσᾷ ἡ συ-
ντρόφισσά του, κότσυφας ὁ γκριζόμαυρος.

πιλαλῶ = τρέχω γρήγορα.
πορεύω = συντηροῦμαι, περνῶ τὴ ζωή μου, διάγω, ἐξοικονομῶ 

τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ ζωή.
πρατίνα, ἡ = προβατίνα.
πρατόμαλλο, τό = μαλλὶ προβάτου.
προγκῶ = ἀποδιώχνω μὲ φωνὴς ἢ θόρυβο ζῷα, ξαφνιάζω 

κάποιον, ἐκδιώκω, ἀπομακρύνω.
ροβόλα, ἡ = γρήγορο κατέβασμα ἀπὸ βουνό.
ρογγάτσικο, τό = κριάρι ἢ τραγὶ ποὺ τοῦ ἀφαιρέθηκε ὁ 

σπερματικὸς λῶρος καὶ δὲν ἔχει γενετήσιο ὀργασμό, 
ἀρσενικὸ ζῷο ποὺ δὲν ἔχει ὄρεξη γιὰ ὀχεία.

σαλαγή, ἡ = ἡ κατεύθυνση τοῦ κοπαδιοῦ τῶν ζῴων μὲ φωνὲς 
ἢ σφυρίγματα, καθοδήγηση.

σαλαγῶ = κατευθύνω ζῷα μὲ φωνὲς ἢ σφυρίγματα, καθοδηγῶ.
σαμαροσκούτι, τό = ὕφασμα κεντημένο, ποὺ τοποθετεῖται στὴ 

σέλα τοῦ ἀλόγου, ὅπου κάθεται ὁ καβαλάρης, ἐφίππιο.
σάρα, ἡ = κατωφερὴς τόπος ποὺ τροφοδοτεῖται μὲ πέτρες 

κάθε μεγέθους ἀπὸ τὴν ἀποσάθρωση τῶν ὑπερκείμενων 
βράχων.

σβάρνα, ἐπίρ. = παίρνω μὲ τὴ σειρά, παρασέρνω, ἀνατρέπω.
σιουρίζω = σφυρίζω μὲ ὀξὺ ἦχο.
σουρτάρης, ὁ = τὸ κριάρι ἢ τὸ τραγὶ ποὺ ὁδηγεῖ τὸ κοπάδι, 

σούρτης, γκεσέμι.
ταρταρούγα, ἡ = χελώνα.
τί, σύνδ. = γιατί, ἐπειδή.
τουρλούκα, ἡ = ἀχύρινη τουρλωτὴ καλύβα, φαρδιὰ κάτω καὶ 

στενὴ ἐπάνω, ἀπ’ ὅπου πῆρε καὶ τ’ ὄνομά της.
τσοκάνι, τό = τσίγκινο κουδούνι γιὰ γίδια, μὲ πλακὲ σχῆμα, 

τροκάνι.
φρατζάτο, τό = θερινὸ ποιμενικὸ κονάκι, φτιαγμένο μὲ κλαδιὰ 

ἐλατιοῦ ἢ κέδρου.
χαμοκούκι, τό = ψωμὶ καλαμποκίσιο ποὺ ψήνεται στὴ χόβολη, 

τυλιγμένο μὲ φύλλα κουτσουπιᾶς (κερκίδας).
χιονιστάρι, τό = τὸ χειμωνιάτικο πουλὶ ὁ σπίνος, ποὺ συγγενεύει 

μὲ τὸ σπουργίτι, τὸ χρῶμά του εἶναι κοκκινοπράσινο μὲ 
ἄσπρες ταινίες στὰ φτερά του, ἔχει ράμφος κοντὸ καὶ 
δυνατό, ζεῖ στὰ δάση, στὰ χωράφια καὶ σὲ κατοικημένους 
χώρους, ὁ δὲ ἐρχομός του τὸ φθινόπωρο καὶ ἡ σύντομη 
λαλιά του, τσιόν-τσιόν, προαναγγέλλει τὸν χειμῶνα, ἔχει 
κι ἄλλο κελάηδημα, πολὺ μελῳδικό, χειμωνιάς, χιονάδα, 
τσιόνι, βλαχότσιονο, δροσίτης, χειμωνιάτης.

χλαλοή, ἡ = ὀχλοβουή, θόρυβος.
ψαρής, ὁ = ἄλογο ποὺ ἔχει γκριζόασπρο τρίχωμα.

186

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

σ
επ

τε
μ

βρ
ιο

σ
 -

 ο
κ

τω
βρ

ιο
σ
 2

0
1

7
 -

 6
2

3



Ὅταν ὁ Χριστόφορος Κο-
λόμβος καὶ οἱ ναῦτές 
του ἀποβιβάσθηκαν 

στὴν Κούβα τὸ 1492 περίπου, 
εἶδαν μὲ ἀπορία καὶ ἔκπληξη 
τοὺς ἰθαγενεῖς νὰ βάζουν στὸ 
στόμα τους μιὰ δέσμη ξηρῶν 
φύλλων ποὺ καίγονταν καὶ νὰ 
βγάζουν καπνὸ ἀπὸ τὰ ρου-
θούνια τους.  Ὁ καπνὸς εἶχε 
μεθυστικὸ ἄρωμα καὶ προκα-
λοῦσε μιὰ γλυκιὰ νάρκη. Τὰ 
φύλλα ἦταν ἑνὸς φυτοῦ ποὺ 
τὸ ὀνόμαζαν πετούν, τὰ τύλι-
γαν κυλινδρικὰ καὶ καίονταν σὲ 
σωλῆνα, τὴν πίπα, καὶ καλοῦντο 
ταμπάκο.

Οἱ πρῶτοι σπόροι μεταφέρ-
θηκαν τὸ 1556 στὴν  Ἱσπανία, 
Πορτογαλία καὶ Γαλλία ταὐτό-
χρονα.  Ὁ καπνὸς στὴ Γαλλία 
ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τὸν Jean 
Nicot, ποὺ ἦταν πρεσβευτὴς 
στὴ Λισσαβῶνα καὶ θέλησε 
νὰ ἀνακουφίσει μὲ τὸν καπνὸ 
τὴ βασίλισσα Αἰκατερίνη τῶν 
Μεδίκων ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς 
πονοκεφάλους ποὺ τὴν ταλαι-
πωροῦσαν. Πολλοὶ πίστεψαν 
τότε στὶς θεραπευτικὲς ἰδιότητές 
του.  Ἀλλὰ ὁ καπνὸς τότε ἦταν 
πολὺ ἀκριβός. Τὴ σημερινή του 
μορφὴ τὴν πῆρε τὸν 19ο αἰῶνα, 
καὶ ἀκόμα ἐξελίσσεται.

Στὴν  Ἑλλάδα ἦλθε τὸν 18ο 
αἰῶνα καὶ πολεμήθηκε πολύ. 
Πολλοὶ Σουλτᾶνοι ἐπέβαλλαν 
τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου γιὰ τὴ 
χρήση του.  Ἐν τούτοις, ἐπιβλή-
θηκε καὶ συνεχίζει νὰ χρησιμο-
ποιεῖται μέχρι σήμερα.

Τὸ τσιγάρο ἔχει σχῆμα κυ-
λινδικό, περιέχει ψιλοκομμέ-
νο καπνό, τυλιγμένο σὲ χαρτὶ 
ἀπὸ φυτικὲς ἴνες, πορῶδες καὶ 

εὔφλεκτο, μήκους 7 ἑκ. περί-
που. Πολλὲς μάρκες φέρουν 
φίλτρο, ποὺ εἶναι μιὰ πορώδης 
οὐσία, ἀλλὰ ἡ προστασία ποὺ 
προσφέρει δὲν εἶναι ἀπόλυτη, 
καθὼς κρατάει μόλις τὸ 30% 

τῶν τοξικῶν οὐσιῶν.
Στὴν  Ἑλλάδα ἀρχίζουν δυ-

στυχῶς νὰ καπνίζουν ἀπὸ τὴν 
ἡλικία τῶν 11 ἐτῶν τὰ ἀγόρια 

καὶ τῶν 13 ἐτῶν τὰ κορίτσια.
Ἡ Παγκόσμια  Ὀργάνωση  

Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) χαρακτηρίζει 
τὸ τσιγάρο ἐπιδημία μὲ δυσμενῆ 

ἐπίδραση, ὄχι μόνο στοὺς ἐνερ-
γητικούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς παθη-
τικοὺς καπνιστές. Οἱ ἀσθένειες 
ποὺ ὀφείλονται στὸ τσιγάρο 
ἐμφανίζονται τόσο πιὸ συχνά, 
ὅσο πιὸ νέος εἶναι ὁ καπνιστής.

Ἂν κάποιος ρωτήσει ἕναν κα-
πνιστὴ γιατί καπνίζει, καὶ αὐτὸς 
ὁ ἴδιος δὲν γνωρίζει νὰ ἀπαντή-
σει. Οἱ λόγοι διαφέρουν ἀνὰ 

πρόσωπο καὶ λαό.  Ἄλλος λέει 
ὅτι τὸν χαλαρώνει ἢ τὸν βοη-
θάει, ὅταν ἔχει στρὲς καὶ ἄγχος, 
ἄλλος γιὰ νὰ περνᾷ ἡ ὥρα, 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὸ τσιγάρο:  
 Ἕνας σίγουρος ἐχθρός
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Ἡ Παγκόσμια  Ὀργάνωση  Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) χα-
ρακτηρίζει τὸ τσιγάρο ἐπιδημία μὲ δυσμενῆ 

ἐπίδραση, ὄχι μόνο στοὺς ἐνεργητικούς, ἀλλὰ 
καὶ στοὺς παθητικοὺς καπνιστές. Οἱ ἀσθένειες 

ποὺ ὀφείλονται στὸ τσιγάρο ἐμφανίζονται τόσο 
πιὸ συχνά, ὅσο πιὸ νέος εἶναι ὁ καπνιστής.
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ἄλλος λέει ὅτι κατανικᾷ τὴν κα-
τάθλιψη, καὶ ἕνας ἔφηβος εἶπε 
ὅτι ἔτσι ἔκανε τὴν ἐπανάστασή 
του ἀπέναντι στοὺς γονεῖς του 
καὶ τοὺς καθηγητές του καὶ τὶς 
ἀπαγορεύσεις τους.  Ἀλλὰ οἱ 
ἔφηβοι ἐπιπλέον θεωροῦν ὅτι 

ἔτσι θὰ γίνουν ἀποδεκτοὶ στὴν 
παρέα τους ἢ καὶ πιὸ ἑλκυστικοὶ 
στὸ ἀντίθετο φῦλο, ἢ θέλουν νὰ 
μιμηθοῦν αὐτὸν τὸν τρόπο τῆς 
«περιπετειώδους» ζωῆς ἢ κα-
πνίζουν ἀπὸ περιέργεια καὶ γιὰ 
αὐτοεπιβεβαίωση, ἐνῷ ἄλλοι 
παρασύρονται ἀπὸ τὶς διαφη-
μίσεις. Καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται 
καθόλου γιὰ τὶς ἀσθένειες ποὺ 
προκαλεῖ τὸ τσιγάρο.

Τὸ τσιγάρο εἶναι ἕνα βιομη-
χανικὸ προϊόν, ποὺ ἔχει σχεδι-
ασθεῖ νὰ παρέχει στὸν καπνιστὴ 
σταθερὴ δόση νικοτίνης, ἡ ὁποία 
ὅμως προκαλεῖ ἐθισμό, ὅπως ἡ 
ἡρωΐνη καὶ ἡ κοκαΐνη.  Ἡ Νικο-
τίνη εἶναι ἕνα ἀλκαλοειδές (ναρ-
κωτικό) καὶ προκαλεῖ ἐθισμό, 
δηλαδὴ οἱ καπνιστὲς γίνονται 
ἐξηρτημένοι.  Ἐπιδρᾷ στὸ Κε-
ντρικὸ Νευρικὸ Σύστημα καὶ 
εἶναι δυνατὸ δηλητήριο. Διαλύ-
εται στὸ νερὸ καὶ στὸ σάλιο.  Ἂν 
δοθοῦν 60 mgr καθαρῆς νικο-
τίνης στὴ γλῶσσα ἑνὸς ἀνθρώ-
που, αὐτὰ εἶναι ἀρκετὰ νὰ τὸν 
σκοτώσουν σὲ λίγα λεπτά.

Ἐπειδὴ ἡ νικοτίνη διαλύεται 

στὸ νερό, ἀπορροφᾶται μὲ με-
γάλη ταχύτητα ἀπὸ τὰ ἐπιθήλια 
τῶν βρόγχων καὶ τῶν κυψελί-
δων, καὶ σὲ 7-10 δευτερόλεπτα 
ἐνεργοποιεῖ τὸ Κεντρικὸ Νευ-
ρικὸ Σύστημα καὶ ἐπιδρᾷ στὰ 
διάφορα ὄργανα, ἡ δὲ ἐπίδρα-

σίς της εἶναι ἀμέσως ἀντιληπτὴ 
ἀπὸ τὸν καπνιστή.

Μὲ τὴν κυκλοφορία τοῦ 
αἵματος, ἡ νικοτίνη φθάνει στὸ 
συκώτι καὶ καταστρέφεται ἐκεῖ 
κατὰ μεγάλο ποσοστό, ὡς καὶ 
σὲ ἄλλα ὄργανα ἄμυνας τοῦ 
ὀργανισμοῦ.  Ἀποβάλλεται ἀπὸ 
τὰ νεφρὰ καὶ τὸν ἱδρῶτα.

Τὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα τείνουν 
νὰ χάσουν τὴν ἐλαστικότητά 
τους, φθείρονται καὶ ἐμφανίζο-
νται καρδιαγγειακὰ προβλήμα-
τα, ὑψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ 
ἐπιδεινώνεται ὁ σακχαρώδης 
διαβήτης. 

Στοὺς ἀθλητὲς ἡ νικοτίνη 
προκαλεῖ ὑπογλυκαιμία καὶ 
αὔξηση τοῦ γαλακτικοῦ ὀξέ-
ος, τὸ ὁποῖο καταστρέφει τὴ 
βιταμίνη C, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη 
οἱ ἀθλητές. Καὶ ἡ νικοτίνη δὲν 
εἶναι ἡ μοναδικὴ τοξικὴ οὐσία 
στὰ τσιγάρα· σὲ αὐτὰ βρίσκο-
νται ἄλλες 3800 οὐσίες.

Ἂν πάρουμε ἀπὸ αὐτὲς μό-
νο τὸ μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα 
(CO) ποὺ παράγεται, θὰ δοῦμε 
ὅτι εἶναι βλαβερὸ καὶ προκαλεῖ 

τὸν θάνατο. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κάθε 
ἄνθρωπος, ἔχει ἀνάγκη τὸ ὀξυ-
γόνο. Στὸν καπνιστὴ τὸ μονο-
ξείδιο τοῦ ἄνθρακα καὶ μὲ τὴν 
αἱμοσφαιρίνη σχηματίζει τὴν 
ἀνθρακυλαιμοσφαιρίνη, καὶ 
ὄχι τὴν ὀξυαιμοσφαιρίνη, ποὺ 
μεταφέρει τὸ ὀξυγόνο στοὺς 
ἱστούς, καὶ ἔτσι δυσκολεύεται 
ἡ ἀναπνοὴ καὶ ἡ ἐνέργειά του.

Ἐπιπλέον, καταστρέφεται, 
ὅπως εἴπαμε, τὸ ἐπιθήλιο τῶν 
βρόγχων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ἐμφανίζονται περίπου πενῆντα 
(50) ἀσθένειες: βρογχίτιδα, 
ἆσθμα, χρόνια ἀποφρακτικὴ 
πνευμονοπάθεια, καρκίνος 
πνεύμονος ἢ στόματος, λά-
ρυγγος, φάρυγγος, οἰσοφάγου, 
οὐροδόχου κύστεως, τραχήλου 
μήτρας, ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, 
στεφανιαία νόσος, ἔμφραγμα, 
ἐπιπλοκὲς στὴν ἐγκυμοσύνη, 
πρόωρη γήρανση (ρυτίδες), 
ἄσπρα μαλλιά.

Ἀλλὰ καὶ οἱ παθητικοὶ κα-
πνιστὲς παρουσιάζουν ναυτία, 
ζάλη, ἐρεθισμὸ στὰ μάτια, στὸν 
φάρυγγα, στὸν λάρυγγα, κεφα-
λαλγία καὶ καρκίνο τοῦ πνεύ-
μονος.

Ἂν οἱ καπνιστὲς ἀκούσουν 
τὴ συμβουλὴ τοῦ γιατροῦ καὶ 
σταματήσουν τὸ κάπνισμα, 
βελτιώνεται ἡ κατάστασή τους, 
ἐπανακτοῦν τὴ γεύση τους καί... 
δὲν ἀδειάζει τὸ πορτοφόλι τους.  
Ἂν δὲν τὸν ἀκούσουν, τότε ἐπι-
δεινώνεται ὁ βήχας, καὶ ὑπο-
φέρουν καὶ αὐτοὶ καὶ τὸ περι-
βάλλον τους. Τὰ δάκτυλά τους 
καὶ τὰ δόντια τους εἶναι κίτρινα, 
ἔχουν δυσάρεστη ἀναπνοὴ καὶ 
μυρίζουν τὰ ροῦχά τους, ἀραι-
ώνουν τὰ μαλλιά τους καὶ τὸ 
δέρμα τους εἶναι ὠχρὸ καὶ γερ-
νάει πρόωρα. Κάθε τσιγάρο μι-
κραίνει τὴ ζωή τους κατὰ 15΄, 
δηλαδὴ τὸ τσιγάρο κόβει ἀπὸ 
τὴ ζωή τους 4-8 χρόνια.

Ἂν ἡ γυναίκα εἶναι ἔγκυος 
καὶ καπνίζει, τὸ ἔμβρυο θὰ γεν-
νηθεῖ πρόωρα καὶ θὰ εἶναι μι-
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Τὸ τσιγάρο εἶναι ἕνα βιομηχανικὸ προϊόν, ποὺ 
ἔχει σχεδιασθεῖ νὰ παρέχει στὸν καπνιστὴ στα-
θερὴ δόση νικοτίνης, ἡ ὁποία ὅμως προκαλεῖ 
ἐθισμό, ὅπως ἡ ἡρωΐνη καὶ ἡ κοκαΐνη.  Ἡ Νι-
κοτίνη εἶναι ἕνα ἀλκαλοειδές (ναρκωτικό) καὶ 

προκαλεῖ ἐθισμό, δηλαδὴ οἱ καπνιστὲς γίνονται 
ἐξηρτημένοι.  Ἐπιδρᾷ στὸ Κεντρικὸ Νευρικὸ 

Σύστημα καὶ εἶναι δυνατὸ δηλητήριο.
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κροῦ βάρους καὶ μὲ καρδιοανα-
πνευστικὰ προβλήματα. Γενικῶς 
τὰ παιδιά, ὅταν καπνίζουν οἱ γο-
νεῖς, εἶναι παθητικοὶ καπνιστές, 
καὶ μάλιστα καπνίζουν τσιγάρο 
χωρὶς φίλτρο!

Ὅταν καταστρέφονται τὰ ἐπι-
θήλια τῶν βρόγχων, ἡ πίσσα 
ποὺ παράγεται δημιουργεῖ μιὰ 
μαύρη ἐπικάλυψη στὶς κυψελί-
δες καὶ παραμένει ἐπὶ χρόνια, 
κι ἂς κόψει ὁ ἄνθρωπος τὸ τσι-
γάρο.

Στὴν πραγματικότητα, τὸ τσι-
γάρο εἶναι ἕνα θερμοδυναμικὸ 
σύστημα.  Ἡ θερμοκρασία στὴν 
κάφτρα φθάνει τοὺς 800ο C,  
ἐνῷ στὸ φίλτρο εἶναι 250ο C. 
Τὰ μόρια τοῦ καπνοῦ δέχονται 
ἀλλεπάλληλες πυρολύσεις, 
δηλαδὴ μὲ τὴν ὑψηλὴ θερμο-
κρασία διασπῶνται καὶ περνοῦν 
σὲ ἀσταθῆ κατάσταση, μετὰ 
κρυώνουν, μέχρι νὰ δεχθοῦν 

τὴ νέα πυρόλυση. Τὰ ἐλεύθερα 
ἠλεκτρόνια ποὺ περιέχουν τὰ 
ἀσταθῆ αὐτὰ μόρια εἰσέρχονται 
στὰ κύτταρα τῶν πνευμόνων καὶ 
προκαλοῦν ζημία. Μὲ τὶς σημε-
ρινὲς γνώσεις πάνω στὸ θέμα, 
μποροῦμε νὰ ἐπιβεβαιώσουμε, 
χωρὶς καμμία ἀμφιβολία, ὅτι 
ὑπάρχει στενὴ σχέση μεταξὺ 
τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ καρκίνου 
τῶν πνευμόνων. Κι ἔχει πιστο-
ποιηθεῖ ὅτι ἕνας καπνιστὴς μπο-
ρεῖ κατὰ 70% νὰ προσβληθεῖ 

ἀπὸ καρκίνο σὲ σύγκριση μὲ 
ἕναν μὴ καπνιστή.  Ὑπάρχουν 
βέβαια καὶ περιπτώσεις ποὺ 
ὁ ὑπερήλικας καπνιστὴς δὲν 
παρουσιάζει καρκίνο, διότι ὁ 
ὀργανισμός του ἔχει συνηθίσει 
τὸ ναρκωτικὸ καὶ ἔμαθε νὰ τὸ 
ἐλέγχει.

Δὲν ἔχει καμμία σημασία, ἂν 
τὰ τσιγάρα εἶναι «ἐλαφρά».  Ὁ 
κίνδυνος εἶναι ὁ ἴδιος. Μὰ καὶ 
τὸ κόστος; Αὐτὴ τὴν ἐποχή, νά 
«καῖς» τόσα χρήματα στὸ τσι-
γάρο;

Τώρα ἀντικατέστησαν τὸ 
τσιγάρο αὐτὸ μὲ τὸ ἠλεκτρο-
νικό, νομίζοντας ὅτι αὐτὸ δὲν 
βλάπτει.  Ἀλλὰ ἔρευνες ποὺ 
ἔγιναν ἀπὸ τὸ τμῆμα  Ὑγείας 
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Har-
vard (Χάρβαρντ) ἀπέδειξαν ὅτι 
τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο προ-
καλεῖ σοβαρὲς βλάβες στοὺς 
πνεύμονες, ποὺ ἐκδηλώνονται 

μὲ βήχα, δύσπνοια καὶ σοβαρὴ 
λοίμωξη καὶ προκαλεῖ οὐλὲς 
στὸν πνεύμονα, καὶ στὸ ἔσχα-
το στάδιο μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει 
ἀκόμη καὶ μεταμόσχευση πνευ-
μόνων.

Τώρα κυκλοφοροῦν 7000 
τύποι ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐξάνεται 
ἡ δημοτικότητα καὶ ἡ χρήση 
του, δὲν ὑπάρχει ἐπαρκὴς πλη-
ροφόρηση γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις 
στὴν ὑγεία τῶν χρηστῶν.

Οἱ καπνιστὲς λένε ὅτι δὲν 
εἶναι εὔκολο νὰ κόψουν τὸ κά-
πνισμα, ὄχι ὅμως ὅτι εἶναι καὶ 
πολὺ δύσκολο ἢ ἀκατόρθωτο.  
Ἂς σκεφθεῖ ὁ καπνιστὴς πόσες 
πιὸ πολλὲς χαρὲς καὶ πλεονε-
κτήματα ἔχει ἡ ζωὴ χωρὶς τσι-
γάρο. 

Διάλεξε λοιπὸν τὴν ἡμέρα 
καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κόψεις 
τὸ τσιγάρο. Νὰ μὴν ἔχεις πολὺ 
ἄγχος καὶ δουλειά. Νὰ ἀποφύ-
γεις τοὺς φίλους ποὺ καπνί-
ζουν. Κόψ’ το μιὰ κι ἔξω.  Ὄχι 
σταδιακά. Εἶναι καλύτερο.  Ἀξί-
ζει νὰ τὸ κόψεις γιὰ τὴν ὑγεία 
σου καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾷς 
καὶ σὲ ἀγαποῦν. Μετά, προτί-
μησε μιὰ δίαιτα μὲ φροῦτα καὶ 
λαχανικά, καὶ ν’ ἀποφεύγεις τὸν 
καφέ.  Ἃν ἀποτύχεις, προσπά-
θησε πάλι. 

Ὁ ἀντικαπνιστικὸς ἀγώνας 
ἔχει ἀποδώσει θετικὰ ἀποτελέ-
σματα στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ  
Ἀμερική.  Ἂς προσπαθήσουμε 
κι ἐμεῖς.  Ἀξίζει.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στὴ στήλη « Ἰατρικὰ 
Θέματα» τοῦ προηγούμενου τεύχους, 
622 ( Ἰουλίου-Αὐγούστου), στὸ κείμε-
νο μὲ τίτλο «Οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τὴ ΖΕΣΤΗ 
τοῦ καλοκαιριοῦ», στὸ κάτω μέρος τῆς 
πρώτης στήλης τῆς σελ. 152, γράφη-
κε ἐκ παραδρομῆς «κινδυνεύουν νὰ 
λιποθυμήσουν λόγῳ ὑπερτάσεως», 
ἀντί «κινδυνεύουν νὰ λιποθυμήσουν 
λόγῳ ὑποτάσεως», ποὺ εἶναι βεβαίως 
τὸ σωστό.
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Ἂς σκεφθεῖ ὁ καπνιστὴς πόσες πιὸ πολλὲς χαρὲς 
καὶ πλεονεκτήματα ἔχει ἡ ζωὴ χωρὶς τσιγάρο. 

Διάλεξε λοιπὸν τὴν ἡμέρα καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ 
κόψεις τὸ τσιγάρο. Νὰ μὴν ἔχεις πολὺ ἄγχος καὶ 
δουλειά. Νὰ ἀποφύγεις τοὺς φίλους ποὺ καπνί-

ζουν. Κόψ’ το μιὰ κι ἔξω.  Ὄχι σταδιακά. Εἶναι 
καλύτερο.  Ἀξίζει νὰ τὸ κόψεις γιὰ τὴν ὑγεία σου 

καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾷς καὶ σὲ ἀγαποῦν.
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Φθινόπωρο καὶ ἐπιστροφὴ στὴν  Ἀθήνα. Προσπαθῶ 
σκληρὰ νὰ προσαρμόσω τὸ βιολογικό μου ρολόι 
στοὺς χειμερινοὺς ρυθμούς. Κι ἐνῷ ἡ ἀστικὴ ρουτίνα 

γίνεται ὅλο καὶ πιὸ μονότονη, μιὰ ἀπρόσμενη συνάντηση 
μὲ γέμισε ἐνέργεια.

Δὲν εἶμαι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κολλᾶνε στὸ παρελ-
θόν, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔχω πολλὲς συναντήσεις μὲ παλιοὺς 
συμμαθητές, συμφοιτητές κτλ.  Ἔτσι, εἶχα πολλὰ χρόνια νὰ 
ξαναδῶ κάποιον παλιὸ γνωστό. Καὶ φυσικὰ αὐτὸ ἦταν τὸ 
τελευταῖο ποὺ περίμενα μέσα στὴ βουὴ τῆς Πανεπιστημίου.

Μιὰ φίλη ἀπὸ τὴ Νομική. Κολλητὲς δὲν θὰ τό ’λεγα. 
Εἴχαμε ὅμως ἕνα ἰδιαίτερο δέσιμο. Μᾶς ἕνωναν οἱ ἴδιες 
πνευματικὲς ἀναζητήσεις, μιὰ κοινὴ αἴσθηση ὅτι γνωριζό-
μασταν χρόνια καί, τὸ κυριώτερο, ἕνα παράλληλο πένθος 
ποὺ βιώναμε.  Ἐγὼ γιὰ τὴν ἀπώλεια ἑνὸς ἀγαπημένου μου 

προσώπου, καὶ αὐτὴ γιὰ τὸν πρόωρο χαμὸ τῆς μητέρας 
της. Καὶ ὄχι μόνο!  Ἕνα ντόμινο ἀπὸ δυσάρεστες ἐξελίξεις 
ποὺ συνόδευαν αὐτὰ τὰ πένθη θὰ μᾶς βύθιζε ἀναπόδραστα 
στὴν κατάθλιψη, ἐὰν δὲν εἴχαμε ἕνα κοινὸ μαῦρο χιοῦμορ. 
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ξορκίζαμε τὰ προβλήματα ποὺ μᾶς 
δημιουργοῦσαν συγγενικά μας πρόσωπα... Δύο χρόνια 
μετὰ τὸ πτυχίο, χαθήκαμε.  Ἐγὼ παντρεύτηκα, μετακόμι-
σα, καὶ ἡ τεχνολογία ἄργησε νὰ μπεῖ στὴ ζωή μου.  Ἔτσι, 
χάσαμε ἐπαφή.

Δυστυχῶς, τὰ πράγματα γιὰ τὴ φίλη μου χειροτέρεψαν.  
Ὁ χρόνιος δεσμός της διαλύθηκε μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο. Στὴ 
δουλειὰ τὸ κλίμα ἦταν πολὺ ἀνταγωνιστικὸ καὶ χειροτέρευε 
καθημερινά.  Ἡ ἀφόρητη πίεση ποὺ ἔνιωθε τὴν ὁδήγησε σὲ 
παραίτηση, ἂν καὶ ἦταν στέλεχος σὲ πολυεθνικὴ ἑταιρεία.  
Ὁ περίγυρός της τὴν ἐπέκρινε γι’ αὐτή της τὴν ἀπόφαση. 
Λίγο μετὰ πέθανε καὶ ὁ πατέρας της. Καὶ γιά «ἐπιδόρπιο»... 
ἕνας καρκίνος μαστοῦ!  Ἡ ζωή της στὸ ναδίρ. Νόμιζε ὅτι ἡ 

ζωή της εἶχε φθάσει στὸ τέλος μὲ τὸν πιὸ ὀδυνηρὸ τρόπο.
Εὐτυχῶς ζήτησε βοήθεια ἀπὸ εἰδικό. Πρωτίστως ἔπρε-

πε νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας της. Τὰ 
προβλήματα ποὺ τῆς δημιουργοῦσαν δύσκολοι συγγενεῖς 
τῆς φάνταζαν ἀστεῖα συγκριτικὰ μὲ τὶς νέες δοκιμασίες ποὺ 
τῆς ἔδινε ἡ ζωή.  Ἡ βαθιὰ ἐνδοσκόπηση μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ εἰδικοῦ τὴν προσανατόλιζε σὲ ἄλλες διαδρομὲς ἀπὸ 
αὐτὲς ποὺ εἶχε χαράξει. Κατανοοῦσε ὅτι δὲν θὰ εἶχε ποτὲ 
ἀπὸ τοὺς δικούς της τὴ στήριξη ποὺ χρειαζόταν. Δὲν θὰ 
ἄλλαζαν. Τὸ θέμα ἦταν νὰ τὸ πάρει ἀπόφαση ἡ ἴδια καὶ νὰ 
συμβιβαστεῖ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ κενὸ καὶ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὶς 
δικές της ἀντοχές.

Ἔτσι, ἄρχισε νὰ ἀλλάζει στάση ζωῆς.  Ὁ περίγυρος ἔβλε-
πε τὶς πολλὲς ἀλλαγὲς καὶ νόμιζε πὼς πειράχτηκε τὸ μυαλό 
της.  Ἔβαλε στόχο νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ 
τοξικὴ συμπεριφορά, καὶ ἂν αὐτὸ δὲν γίνεται πάντα, νὰ βάζει 
τοὐλάχιστον τὰ ὅριά της. Νὰ περνᾷ τὴ ζωή της μὲ αὐτὰ ποὺ 
ἔχει, καὶ ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ τῆς λείπουν. Νὰ ἀφουγκράζεται 
τὸ μέσα της καθημερινά, κι ὄχι ὅποτε εἶχε χρόνο. Νὰ μὴν 
ἐξαντλεῖ τὴν ὑπομονή της στὸν βωμὸ τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ νὰ 
αὐξάνει τὴν ψυχικὴ ἀντοχή της ἀνεβαίνοντας ἕνα ἕνα τὰ 
σκαλοπάτια. Κάπου στὴ μέση τῆς διαδρομῆς, ἄρχισε νὰ 
νιώθει ἀνακούφιση γιὰ τὴ διάλυση τῆς σχέσης της. Συνει-
δητοποίησε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶχε δίπλα της, ἂν ἦταν 
σήμερα στὴ ζωή της, θὰ τῆς εἶχε δημιουργήσει πιὸ πολλὰ 
προβλήματα παρὰ χαρές. Καὶ ὅτι ἡ ἀρρώστια της ἴσως ὣς 
ἕναν βαθμὸ ὀφειλόταν στὸν ἀπωθημένο θυμό της γιὰ τὰ 
ὅσα βίωνε δίπλα του. Γι’ αὐτὸ ποὺ κάποτε θρηνοῦσε, σή-
μερα ἔνιωθε ὅτι ὁ Θεὸς τὴν εἶχε γλιτώσει ἀπὸ χειρότερες 
καταστάσεις. Καὶ ἴσως ἔπρεπε νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ 
δεῖ τὰ πράγματα ἀπὸ μιὰ ἄλλη ὀπτικὴ γωνία. Λυπόταν μόνο 
γιὰ τὸν χρόνο ποὺ ἔχασε ἀπὸ τὴ ζωή της μεμψιμοιρώντας.

Ὁ περίγυρος τὴν ἔβλεπε αὐτὴ τὴν ἀλλαγή, καὶ νόμιζε 
ὅτι... τρελάθηκε! Καὶ ναί, ἡ «τρέλα» της ἄρχισε νὰ ἀποφέ-
ρει θετικὰ ἀποτελέσματα. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ δουλειά, τὰ 
πράγματα ἄρχισαν νὰ βελτιώνονται. Εὐτυχῶς ἡ ὑγεία της 
ἀποκαταστάθηκε. Τὸ καλὸ βιογραφικό της τὴν ὁδήγησε σὲ 
μιὰ ναυτιλιακὴ ἑταιρεία μὲ πολὺ λιγώτερο τοξικὸ κλίμα σὲ 
σχέση μὲ τὴν προηγούμενη δουλειά της.  Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ 
χρόνια παραμένει στὸν ἴδιο ἐργασιακὸ χῶρο. Μπορεῖ νὰ ἔχει 
λιγώτερη αἴγλη ἡ δουλειά της, τῆς προσφέρει ὅμως περισ-
σότερη ἱκανοποίηση καὶ περισσότερα θετικὰ συναισθήματα.  
Ἔβαλε στὴ ζωή της τὴ γυμναστικὴ καὶ κάποιες μικροχαρές, 
γιὰ τὶς ὁποῖες στὸ παρελθὸν δὲν εἶχε ποτὲ χρόνο... Καὶ νιώθει 
πιὸ ἕτοιμη παρὰ ποτὲ γιὰ μιὰ καινούργια σχέση.

Ξέρεις, μοῦ λέει, κάποια στιγμὴ σκέφτηκα ὅτι, ἂν εἶναι 
νὰ φύγω τώρα ἀπὸ τὴ ζωή, θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἤρεμη καὶ μὲ 
χιοῦμορ, καὶ ὄχι μὲ μιζέριες.  Ἄρχισα νὰ ξανααντιμετωπίζω 
τὰ πράγματα μὲ ἐκεῖνο τὸ μαῦρο χιοῦμορ, ὅπως κάναμε 
παλιά. Οὕτως ἢ ἄλλως, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει καὶ ἄλλο 
χρῶμα, μοῦ εἶπε γελώντας μὲ ὅσα τῆς εἶχαν συμβεῖ.

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Λίγη τρέλα, παρακαλῶ!

K

K
Ὁ περίγυρος ἔβλεπε τὶς πολλὲς 

ἀλλαγὲς καὶ νόμιζε πὼς πειράχτηκε τὸ 
μυαλό της.  Ἔβαλε στόχο νὰ ἀπομα-
κρύνεται ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ τοξικὴ 

συμπεριφορά, καὶ ἂν αὐτὸ δὲν γίνεται 
πάντα, νὰ βάζει τοὐλάχιστον τὰ ὅριά 

της. Νὰ περνᾷ τὴ ζωή της μὲ αὐτὰ ποὺ 
ἔχει, καὶ ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ τῆς λείπουν. 
Νὰ ἀφουγκράζεται τὸ μέσα της καθη-

μερινά, κι ὄχι ὅποτε εἶχε χρόνο.
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Καταφέραμε κι ἐφέτος νὰ κάνουμε τὶς καλο-
καιρινές μας διακοπές, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Κυρίου μας. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ μοιραστῶ 

μαζί σας τὸν προβληματισμό, τὴν ἀγωνία καὶ τὴν 
ἀνησυχία μου γιὰ τὴν ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ τοῦ συνόλου 
σχεδὸν τῶν συνανθρώπων μας γιὰ βασικὰ θέματα 
τῆς πίστης μας καὶ τῆς λατρείας μας πρὸς τὸν Κύριο 
καὶ Θεό μας.

Κάθε χρόνο πηγαίνουμε μὲ τὴ σύζυγό μου στὸ 
ἴδιο μέρος, στὸ ἴδιο σπίτι, στὴν ἴδια θάλασσα μιᾶς 
μικρῆς πόλης. Κάποια μέρα φέτος, καθισμένοι κάτω 
ἀπὸ τὴν παχιὰ σκιὰ ἀπὸ τὰ ἁρμυρίκια, μαζὶ μὲ δύο 
ἄγνωστες οἰκογένειες, ἀκούσαμε νὰ μιλᾶνε σχετικὰ 
μὲ τὸ μνημόσυνο συγγενοῦς τους. « Ἐμεῖς πήραμε 
καὶ Δεσπότη, γιὰ νὰ κάνουμε καλύτερο τὸ μνημό-
συνο γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ Γιώργου». 

Ὅπως εὔκολα γνωρίζεσαι στὴ θάλασσα, ἔτσι 
λάβαμε μέρος στὴ συζήτησή τους.  Ἡ σύζυγός μου, 
κυκλάρχης γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ γνώστης τοῦ θέ-
ματος, ἔλαβε μέρος στὴ συζήτηση καὶ τοὺς μίλησε 
σχετικὰ μὲ τὴ χρησιμότητα τῶν μνημοσύνων, γιὰ 
τὶς ψυχὲς κτλ. Τὴν κοιτοῦσαν σὰν νὰ ἔβλεπαν ἐξω-
γήινο καὶ δὲν εἶχαν ἰδέα οὔτε γιὰ τὴ μετὰ θάνατον 
ζωή, οὔτε κἂν ἂν ὄντως ὑπάρχει Θεὸς ἢ ὑπάρχει 
ἁπλῶς μιά «ἀνώτερη δύναμη», ὅπως λέγανε μερικὲς 
κυρίες. Μὲ ὑπομονή, ἡ σύζυγός μου ἀνέλυσε μὲ 
ἐπιχειρήματα καὶ μὲ λόγια τῆς  Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
ἄλλα παραδείγματα καὶ ἀποδείξεις τὴν ὕπαρξη τοῦ 
Θεοῦ. Τοὺς ἀνέφερε ἀκόμα καὶ γνῶμες καὶ λόγια 
σοφῶν ἐπιστημόνων. Καὶ κατέληξε: « Ἀφοῦ δὲν 
πιστεύετε στὸν Θεό, τότε γιατί κάνατε τὸ μνημόσυ-
νο;». Καὶ νὰ ξέρετε ὅτι τὸ καλύτερο μνημόσυνο γιὰ 
τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν μας εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ 
ὁποία ὅμως πρέπει νὰ βγαίνει μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά 
μας καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν ἔχοντα ἀνάγκη 
συνάνθρωπό μας καὶ νὰ γίνεται μὲ πολλὴ διακριτι-
κότητα καὶ προσοχή. 

Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἦταν ἡ προσή-
λωση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, διότι, ὅπως μᾶς εἶπαν 
στὸ τέλος, πρὶν φύγουν, γιὰ νὰ ἑτοιμάσουν τὸ φα-
γητὸ τῆς οἰκογένειάς τους, «πρώτη φορὰ τὰ ἀκοῦμε 
αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ θὰ σᾶς παρακαλέσουμε καὶ 
αὔριο νὰ μᾶς μιλήσετε, γιατὶ ἔχουμε πολλὰ ἐρωτή-
ματα καὶ ἀπορίες, ἐὰν δὲν σᾶς κουράζουμε».

Τὴν ἄλλη μέρα προστέθηκαν στὴν παρέα μας 
ἄλλες δύο κυρίες, καὶ ἄρχισαν οἱ ἐρωτήσεις καὶ οἱ 
ἀπορίες. Εὐτυχῶς, στὰ θέματα τῶν Φιλικῶν Κύκλων 
εἶχαν εἰπωθεῖ καὶ ἀναλυθεῖ ὅλα αὐτά, καὶ ἔτσι ἡ γυ-

ναίκα μου βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς τὰ ἀναλύσει 
ἐπακριβῶς καὶ νὰ τοὺς λύσει κάθε ἀπορία.

Ἐπὶ δέκα ἡμέρες, κάτω ἀπ’ τὴ σκιὰ ἀπ’ τ’ ἁρμυρί-
κια, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πέντε κυρίες ἄκουσαν 
γιὰ πρώτη φορά, ὅπως μᾶς εἶπαν, γιὰ λειτουργικὰ 
θέματα, τὴ σημασία καὶ τὸν συμβολισμό τους. Γιὰ 
τὴ μικρὴ καὶ μεγάλη Εἴσοδο, γιὰ τὴ λαμπάδα καὶ 
τὸ θυμιατό, γιὰ τὶς δεήσεις, γιὰ τὶς μυστικὲς εὐχές 

(ποὺ εὐτυχῶς ἀκούγονται πλέον) τοῦ ἱερέως, γιὰ 
τὸ κεράκι ποὺ ἀνάβουμε, γιὰ τὴν προσκομιδὴ καὶ 
τὸ πρόσφορο, γιὰ τὸ ἀντίδωρο.

Ἐπίσης, μὲ ἀφορμὴ τὰ λόγια μιᾶς κυρίας, «γιὰ τὸ 
καλὸ τῆς ἡμέρας, Μεγάλη Πέμπτη, Χριστούγεννα 
κτλ. παρακαλῶ τὸν Θεὸ στὰ εἰκονίσματα νὰ μὲ συγ-
χωρήσει καὶ πηγαίνω νὰ κοινωνήσω», ἔγινε ἐκτενὴς 
καὶ ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἀπαραίτητο καὶ τὴ 
χρησιμότητα τῆς ἐξομολογήσεως. Σᾶς κουράζω, 
ἀλλὰ ἀκολούθησαν οἱ ἀναλύσεις γιὰ τὸν γάμο ὡς 
μέγα μυστήριον, γιὰ τὸ βάπτισμα καὶ τοὺς συμβο-
λισμούς του καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ πρακτικὰ θέματα, 
ποὺ τὰ παρακολουθοῦσαν μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ 
εὐχαρίστηση. Εἰπώθηκε ἀκόμα ὅτι γιὰ τὴν καλύτερη 
κατανόηση τῶν λόγων τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπάρ-
χει βιβλιαράκι ποὺ ἑρμηνεύει ὅλα ὅσα λέγονται καὶ 
εἶναι πολὺ χρήσιμο.

Στὸ τέλος κάθε ἡμέρας ἀκούγαμε τὶς εὐχαριστίες 
τους καὶ πόσο τὸ εἶχαν ἀνάγκη καὶ πόση ἄγνοια 
εἶχαν γιὰ βασικὰ θέματα τῆς πίστης μας στὸν Θεό. 

Ἔχουμε εὐθύνη!

K

K
Πόση ἆραγε εὐθύνη ἔχουμε 

ὅλοι μας (ἐμεῖς ποὺ ἀξιωθήκαμε 
νὰ μάθουμε τὰ τῆς θρησκείας 
μας), ὅταν τὰ κρατᾶμε γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας καὶ δὲν βγαίνουμε 

ἀπὸ τὸ καβούκι μας νὰ διαδώ-
σουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὰ 

λόγια τὰ σοφὰ τῶν Πατέρων καὶ 
τῶν  Ἁγίων τῆς  Ἐκκλησίας μας; 
Δὲν χρειάζονται εὐγλωττία καὶ 

πολλὲς γνώσεις. 
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Ὁ κηπουρός!
Ἀνύποπτά μου μπῆκες στὸν κῆπο τῆς
παιδικότητάς μου καὶ ἔγινες ὁ κηπουρός του...
Καὶ ὄχι μόνο... σὲ μιὰ ἄκρη του ἔγινες
καὶ περιβολάρης!!
Δὲν ἄφησες τίποτα νὰ μὴ φυτρώσει –νὰ μαραθεῖ–
νὰ μὴν ἀνθίσει... καί,
Εἶναι φορές, στά «τώρα» στὸ μεγάλωμά μου,
ποὺ κτυπᾷς τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς μου
γιὰ ν’ ἀκουμπήσεις σ’ αὐτὴ μικροὺς εὐωδιαστοὺς καρπούς...
Ἀνέλπιστα Δῶρα στὴ φτασμένη ὡριμότητά μου
ἀπὸ τὸ κάρπισμα τῶν σπόρων ποὺ δώρησες στὸ 
γέννημά μου...
Ἀνάρια καὶ πού, μοῦ στέλνεις εὐωδιασμένη μιὰ
πνοή Σου ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ πνεύματός Σου...
καὶ τό «εἶναί» μου ταξιδεύει σὲ δικούς σου ὁρίζοντες...

Ε.Μ.

Καὶ μᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι θὰ κάνουν πράξη ὅλα 
ὅσα μάθανε καὶ θὰ ἀγοράσουν καὶ τὰ ἀντίστοιχα 
βιβλία ποὺ τοὺς γράψαμε.

Ὅταν μάθαμε ὅτι οἱ τρεῖς οἰκογένειες θὰ ἔφευγαν, 
τοὺς μοιράσαμε περιοδικὰ καὶ φυλλάδια ποὺ εἴχαμε 
προμηθευθεῖ ἀπὸ τόν « Ἀπόστολο Παῦλο»: Ζωή, 
Κόσμο τῆς  Ἑλληνίδος, Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ, καθὼς καὶ 
7 σὲτ φωτοτυπίες γιὰ τὴν καθεμιά. Δὲν μπορῶ νὰ 
περιγράψω μὲ λόγια τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴ χαρά 
τους καὶ τὴν ὑπόσχεσή τους ὅτι, τώρα ποὺ μάθανε 
ὅσα δὲν γνωρίζανε, θὰ τὰ κάνουν πράξη.

Παραμένει ὅμως τὸ ἐρώτημα: Πόση ἆραγε εὐθύ-
νη ἔχουμε ὅλοι μας (ἐμεῖς ποὺ ἀξιωθήκαμε νὰ μά-
θουμε τὰ τῆς θρησκείας μας), ὅταν τὰ κρατᾶμε γιὰ 
τὸν ἑαυτό μας καὶ δὲν βγαίνουμε ἀπὸ τὸ καβούκι 
μας νὰ διαδώσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὰ λόγια τὰ 

σοφὰ τῶν Πατέρων καὶ τῶν  Ἁγίων τῆς  Ἐκκλησίας 
μας; Δὲν χρειάζονται εὐγλωττία καὶ πολλὲς γνώσεις.  
Ἀρκεῖ ἕνα ἔντυπο, ἕνα χαμόγελο, μιὰ ζεστὴ καλη-
μέρα καὶ ἕνα ἐνδιαφέρον πρὸς τὸν γείτονά μας, μιὰ 
πρόσκληση σὲ μιὰ ὁμιλία, στὸν Φιλικὸ Κύκλο μας 
καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀρκεῖ νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση 
νὰ τὰ πραγματοποιήσουμε, διότι οἱ ἀνάγκες εἶναι 
μεγάλες, καὶ τὴν ἄγνοια τῶν συνανθρώπων μας 
πρέπει νὰ βροῦμε τρόπο νὰ τὴν ἐξαλείψουμε, διότι 
ἡ εὐθύνη μας θὰ εἶναι μεγάλη καὶ θὰ μᾶς βαρύνει, 
ἐνώπιον τοῦ Κριτῆ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἡμέρα τῆς 
Κρίσεως. Στὸ χέρι μας εἶναι.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
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Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ κάποιες μετριότητες –ἀστέ-
ρες τοῦ ἀθλητισμοῦ, τοῦ τραγουδιοῦ, τῆς τηλεό-
ρασης– γίνονται εἴδωλα.  Ἀντίθετα, πρόσωπα ἀπὸ 

τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν ποὺ ἔχουν εὐεργετήσει τὴν 
ἀνθρωπότητα μὲ πολλαπλὲς εὐεργασίες ἀγνοοῦνται ἢ 
ἀναφέρονται μὲ ψιλὰ γράμματα στὶς ἐφημερίδες. Συνή-
θως ἡ πρώτη σελίδα καλύπτεται μὲ φωτογραφίες τῶν 
«ἡρώων» τῆς μπάλας, τοῦ παλκοσένικου καὶ τῆς πολι-
τικῆς, ἂν καὶ οἱ τελευταῖοι ἔχουν ἀπαξιωθεῖ δραματικὰ 
τὰ τελευταῖα χρόνια...

Διαβάσαμε στὸ περιοδικὸ  Ἀστὴρ τῆς  Ἀνατολῆς 
(Σεπτέμβριος 2015) μιὰ ἀναδημοσίευση ἀπὸ ἡμερή-
σια ἐφημερίδα τοῦ Βόλου, ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιώργου 
Μουλᾶ. ἰατροῦ, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Βόλου. Στὸ ἄρθρο 
αὐτὸ ὁ κ. Μουλᾶς ἀναφέρεται σ’ ἕνα πρόσωπο ποὺ τὸ 
ἀνακάλυψε στό «χρονοντούλαπο» τῆς ἱστορίας. Πρό-
κειται γιὰ τὸν Asa K. Jennings ( Ἔιζα Τζένινγκς). Κι ἐμεῖς, 
ὅπως καὶ ἑκατομμύρια  Ἕλληνες, δὲν εἴχαμε ἀκούσει 
οὔτε κἂν τὸ ὄνομά του, πόσο μᾶλλον τὰ ὑπεράνθρωπα 
κατορθώματά του! Καμμία ἑλληνικὴ ἐγκυκλοπαίδεια, 
κανένα βιβλίο ἱστορίας ἢ σχολικὸ ἐγχειρίδιο δὲν ἀνα-
φέρεται σ’ αὐτὸν τὸν πραγματικὸ ἥρωα, ἐνῷ ἀνδριάντες 
του θὰ ἔπρεπε νὰ κοσμοῦν πόλεις μας καὶ τὸ ὄνομά του 
νὰ ἔχει δοθεῖ τιμητικὰ σὲ ὁδούς. Τὸ παράξενο εἶναι ὅτι, 
ἀκόμα καὶ σὲ περιοχὲς μὲ πληθυσμὸ ἀπὸ μικρασιάτες 
πρόσφυγες, ἀγνοεῖται τὸ ὄνομά του!

Εὐτυχῶς, βρέθηκε ὁ γιατρὸς ἀπὸ τὸν Βόλο, ποὺ 
ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια αὐτὸν τὸν ἥρωα. Καὶ μείναμε 
ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸ κατόρθωμά του. Μάλιστα τὴν Κυ-
ριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στὸ 
Δημαρχεῖο Βόλου ἀπὸ τὴ Δημοτικὴ  Ἀρχὴ πανηγυρικὴ 
ἐκδήλωση παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων 
πρὸς τιμὴν αὐτοῦ τοῦ ἀφανοῦς ἥρωα, ποὺ τὸ 1922 στὴ 
Σμύρνη μὲ τὶς ἐνέργειές του διέσωσε περίπου 300.000  
Ἕλληνες.  Ἦταν μάλιστα συγκινητικὸ ποὺ στὴν ἐκδήλωση 
παραβρέθηκε ὁ 80χρονος ἐγγονὸς τοῦ  Ἔιζα Τζένινγκς, 
ὁ Ρότζερ Τζένινγκς, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπὸ τὴν  Ἀμερική, 
ἐπίσημα προσκεκλημένος γιὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτή.

Γιὰ τὴν ἱστορία, πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Θεόδωρος 
Π. Ρωμανίδης, ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ποντίων νομοῦ Ξάνθης, 
στὶς 29 Σεπτεμβρίου 2012 στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Συλλό-
γου ἔγραψε ἕνα σχόλιο γιὰ τὴ συμπλήρωση ἐνενῆντα 
χρόνων ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ποὺ ξεκινᾷ 
ὡς ἑξῆς: «Τὶς μέρες αὐτές, ποὺ ἡ δημόσια τηλεόραση πα-
ρουσίαζε ἐξαιρετικὰ ἀφιερώματα μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐνενῆντα 
χρόνια ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ... ἀνάμεσα 
σὲ ὅσα ἀκούστηκαν, μὲ ἐντυπωσίασε ἡ ἀναφορὰ στὸν  
Ἔιζα Κ. Τζένινγκς καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του, χάρη 

στὴν ὁποία σώθηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες  Ἕλληνες...». 
Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὸν Τζένινγκς, παίρ-
νοντας ὑλικὸ ἀπὸ μεγάλο ἱστορικὸ κείμενο ἐγγονοῦ 
τοῦ Τζένινγκς.

Ὁ  Ἔιζα Τζένινγκς (1877-1933) γιὰ ἕνα διάστημα ἦταν 
ποιμένας σὲ μιὰ Εὐαγγελικὴ ἐκκλησία Μεθοδιστῶν στὸ 
Upstate τῆς Νέας  Ὑόρκης.  Ἦταν μέλος τῆς YMCA (τῆς 
ἑλληνικῆς Χ.Α.Ν.). Τὸ 1904, σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, προ-
σβλήθηκε ἀπὸ φυματίωση τῆς σπονδυλικῆς στήλης, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει ὕψος 1,60 μ. καὶ καμπούρα. Τὸ 

1918 πῆγε στὴ Γαλλία καὶ μετὰ στὴν Τσεχοσλοβακία. 
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1922 στὴ Σμύρνη ἀνέλαβε τὴν τοπικὴ 
YMCA... Στὶς 9 Σεπτεμβρίου 1922 οἱ πρῶτοι Τοῦρκοι 
στρατιῶτες μπῆκαν στὴ Σμύρνη, καὶ στὶς 13 Σεπτεμβρίου 
ἡ πόλη παραδόθηκε στὶς φλόγες... 

« Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἐγκατέλειψε τὴ Σμύρνη, 
εἶχε ὀργανώσει τήν “ Ἐπιτροπὴ Σωτηρίας”, παρέχοντας 
ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια σὲ χιλιάδες.  Ὀργάνωσε ἕναν 
Σταθμὸ Πρώτων Βοηθειῶν γιὰ τὶς ἔγκυες γυναῖκες σὲ ἕνα 
ἐγκαταλελειμμένο σπίτι πλούσιου  Ἕλληνα...» (τὸ ἐντὸς 
εἰσαγωγικῶν κείμενο, καὶ ἐδῶ καὶ παρακάτω, προέρχεται 
ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Γ. Μουλᾶ).

«... Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατιω-

Ἕνας ξεχασμένος ἥρωας
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τικοῦ μετώπου, χιλιάδες  Ἕλληνες πρόσφυγες εἰσέρευ-
σαν στὴ Σμύρνη, ἀναζητώντας σωτηρία.  Ὁ τουρκικὸς 
στρατὸς μαζὶ μὲ ἀτάκτους κατέλαβε τὴ Σμύρνη στὶς ἀρχὲς 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1922. Οἱ λεηλασίες καὶ οἱ βιαιπραγίες 
σὲ βάρος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ ἀποκορυφώθη-
καν μὲ τὸν ἐμπρησμὸ τῆς πόλης ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 

Περίπου 300.000 ἄνθρωποι στὸ ἔλεος τῶν Τούρκων 
ὑφίσταντο κάθε εἴδους ἐγκληματικὴ ἐνέργεια. Οἱ Τοῦρκοι 
ἀποφάσισαν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ τοὺς 
μεταφέρουν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς  Ἀνατολίας, ὅπως ἔκαναν 
μὲ τὴ γενοκτονία τῶν  Ἀρμενίων, ἀπόφαση ποὺ θὰ τοὺς 
ὁδηγοῦσε στὴν ἐξόντωσή τους...

Παρ’ ὅλο ποὺ ὅλοι οἱ  Ἀμερικανοὶ καὶ  Ἄγγλοι πολῖτες 
ἐγκατέλειψαν τὴ Σμύρνη, ὁ Τζένινγκς παρέμεινε, γιὰ νὰ 

βοηθήσει μὲ κάθε τρόπο τὶς ἀπελπιστικὲς καταστάσεις. 
Εἶπε ὅτι αἰσθάνθηκε τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ στὸν ὦμό του.  
Ἔγραψε: “Μοῦ φαινόταν ὅτι τὰ τρομερά, ἀγωνιώδη, 
ἀπελπισμένα οὐρλιαχτά, ποὺ ἐκλιπαροῦσαν γιὰ βο-
ήθεια, δὲν θὰ ἔπαυαν νὰ μὲ κυνηγᾶνε σὲ ὅλη μου τὴ 
ζωή”. Βλέποντας τί γινόταν στὴν πόλη, ... ἐπισκέφθηκε 
τὸν Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε τὴν ἄδεια 
μεταφορᾶς τῶν  Ἑλλήνων μὲ πλοῖα, ἐκτὸς τῶν ἀνδρῶν 
ἀπὸ 18 ἕως 45 ἐτῶν...

Μὲ δικά του τεράστια ἔξοδα, μὲ ἕνα ἰταλικὸ πλοῖο, 
μετέφερε ἀρχικὰ 2.000  Ἕλληνες στὴ Μυτιλήνη, ὅπου 
ναυλογοῦσαν 20 πλοῖα, ποὺ μετέφεραν τὸν ἑλληνικὸ 
στρατό. Ζήτησε ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Φράγκου νὰ τοῦ δι-
αθέσει τὰ πλοῖα γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν σφαγιαζόμενων  

Ἑλλήνων.  Ὁ στρατηγὸς ζήτησε ἐγγυήσεις ὅτι οἱ Τοῦρκοι 
δὲν θὰ καταλάβουν τὰ πλοῖα καὶ ὅτι τὰ ἀμερικανικὰ 
πολεμικὰ πλοῖα θὰ τὰ προστατεύσουν.  Ὁ Τζένινγκς 
ἐπέστρεψε στὴ Σμύρνη καὶ πῆρε ἀπὸ τὸν Μουσταφᾶ 
Κεμὰλ τὶς ἐγγυήσεις... Οἱ νέες διαπραγματεύσεις μὲ τὸν 
στρατηγὸ Φράγκου δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα.  Ὁ Τζένινγκς 
ἀπογοητευμένος τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες βγῆκε στὸ 
λιμάνι τῆς Μυτιλήνης.  Ἐκεῖ ἦταν τὸ πολεμικὸ πλοῖο 
“Κιλκίς”, κυβερνήτης τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ  Ἰ. Θεοφανίδης. 
Συζήτησε μαζί του τὸ θέμα, καὶ ὁ Θεοφανίδης τὸν ἔφερε 
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση μὲ τὸν ἀσύρματο 
τοῦ πλοίου μὲ κρυπτογραφημένα μηνύματα...

Ἔγραψαν μαζὶ ἕνα μήνυμα, ποὺ ἐστάλη κωδικοποι-
ημένο στὶς ἀρχὲς στὴν  Ἀθήνα. Τὸ μήνυμα ἔλεγε: “ Ἐν 
ὀνόματι τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἀποστείλατε ἄνευ καθυστε-
ρήσεως εἴκοσι σκάφη εὑρισκόμενα ἐδῶ καὶ ἀδρανοῦντα, 
διὰ νὰ παραλάβουν λιμοκτονοῦντας  Ἕλληνας πρόσφυ-
γας ἐκ Σμύρνης.  Ἔιζα Τζένινγκς,  Ἀμερικανὸς πολίτης”.  Ἡ 
ἀπάντηση ἦταν ποιὸς ἦταν αὐτός.  Ὁ Τζένινγκς ἀπάντησε 
ὅτι ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς « Ἀμερικανικῆς  Ἐπιτροπῆς 
Περίθαλψης στὴ Μυτιλήνη».  Ἡ πρώτη ἀπάντηση ἦταν 
ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς κοιμόταν.  Ὁ Τζένινγκς ἀπαίτη-
σε νὰ τὸν ξυπνήσουν. Τὸ ἑπόμενο μήνυμα ἔλεγε ὅτι 
ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συγκαλέσει  Ὑπουργικὸ Συμ-
βούλιο καὶ ρωτοῦσε ποιὰ προστασία προσέφερε στὰ 
ἑλληνικὰ πλοῖα.  Ὁ Τζένινγκς ἀπάντησε ὅτι ἀμερικανικὰ 

πολεμικὰ θὰ τὰ προστάτευαν στὴν εἴσοδο καὶ ἔξοδο 
ἀπὸ τὴ Σμύρνη.  Ὁ Τζένινγκς ρωτήθηκε ἐκ νέου ἄν “τὰ 
ἀμερικανικὰ ἀντιτορπιλικὰ θὰ προστατεύσουν τὰ πλοῖα, 
ἐὰν οἱ Τοῦρκοι προσπαθήσουν νὰ τὰ καταλάβουν”.  Ἂν 
καὶ μποροῦσε νὰ μὴν ἐγγυηθεῖ, ὁ Τζένινγκς ἀπάντησε 
ὑπεκφεύγοντας: “Καθόλου χρόνος γιὰ συζήτηση λε-
πτομερειῶν. Οἱ παρεχόμενες ἐγγυήσεις θὰ πρέπει νὰ 
θεωρηθοῦν ἱκανοποιητικές”. Τέλος, ὁ πρωθυπουργὸς 
καὶ τὸ  Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἀπάντησαν ὅτι κανένα 
πλοῖο δὲν μποροῦσε νὰ πάει στὴ Σμύρνη.

Στὶς 4 μ.μ. τῆς 23ης Σπετεμβρίου 1922, μὲ τὶς δια-
πραγματεύσεις σὲ ἀδιέξοδο, ὁ Τζένινγκς ἔστειλε μήνυμα 
στὸ  Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ὅτι, ἂν δὲν λάμβανε εὐνο-
ϊκὴ ἀπάντηση ὣς τὶς 6 μ.μ., θὰ τηλεγραφοῦσε χωρὶς 
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κώδικα, ὥστε τὸ μήνυμα νὰ γίνει γνωστὸ παντοῦ, ὅτι 
ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἐπέτρεπε ἑλληνικὰ πλοῖα 
νὰ σώσουν  Ἕλληνες πρόσφυγες, ποὺ τοὺς περίμενε 
βέβαιος θάνατος.  Ὁ ἐκβιασμὸς ἔπιασε! Λίγο πρὶν τὶς 
6 μ.μ. ἦλθε ἡ ἀπάντηση: “ Ὅλα τὰ πλοῖα τίθενται ὑπὸ 
τὶς διαταγές σας, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ πρόσφυγες 
ἀπὸ τὴ Σμύρνη”.  Ὁ Τζένινγκς εἶχε γίνει ναύαρχος ὅλου 
τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου!  Ὁ κυβερνήτης Θεοφανίδης συ-
γκάλεσε συγκέντρωση τῶν καπετάνιων τῶν ἐμπορικῶν 
πλοίων στό “Κιλκίς”, ὅπου τοὺς ἀνακοίνωσε ὅτι ἔπρεπε 
νὰ ἑτοιμάσουν τὰ πλοῖα μέχρι τὰ μεσάνυκτα, διαφορετικὰ 
θὰ περνοῦσαν Στρατοδικεῖο μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.   
Ἐννέα πλοῖα, τά “Πλοῖα τῆς Συμπόνοιας”, ἀπέπλευσαν τὰ 
μεσάνυκτα, μὲ τὸν Τζένινγκς στὸ προπορευόμενο “Προ-
ποντίς” μὲ ἀμερικανικὴ σημαία.  Ὁ στόλος συνάντησε 
τὸ ἀμερικανικό “Lawrence”, ὁ καπετάνιος τοῦ ὁποίου 
κάλεσε τὸν Τζένινγκς νὰ συνεχίσει τὸ ταξίδι του μὲ αὐτόν.  
Ὁ Τζένινγκς ἀρνήθηκε καὶ παρέμεινε στὴ γέφυρα τοῦ 
“Προποντίς”...

Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Τοῦρκοι χαλάρωσαν τὰ μέτρα, 
ἐπέτρεψαν στὰ πλοῖα νὰ δέσουν στὴν προβλήτα τοῦ 
σιδηροδρόμου καὶ ἐπιμήκυναν τὴν προθεσμία ἀπὸ 7 
σὲ 11 ἡμέρες.

Στὶς 24 Σεπτεμβρίου 1922, οἱ πρῶτοι πρόσφυγες, 
ἡλικιωμένοι, γυναῖκες καὶ παιδιά, εἶχαν διασωθεῖ. Στὶς 
26 Σεπτεμβρίου ὁ Τζένινγκς ἐπέστρεψε μὲ 17 πλοῖα, ἐνῷ 

τὴν ἑπόμενη, τρίτη ἡμέρα ἦλθε καὶ ἕνας μεταγωγικὸς 
στόλος ναυλωμένος ἀπὸ Βρετανούς. Μέχρι τὴν 1η  Ὀκτω-
βρίου 1922, 180.000 πρόσφυγες εἶχαν μεταφερθεῖ ἀπὸ 
τὴ Σμύρνη. Τὸ τελευταῖο πλοῖο ἀπέπλευσε 6 ὧρες πρὶν 

τὴν ἐκπνοὴ τῆς τουρκικῆς διορίας. Κατόπιν, ζητήθηκε 
διορία γιὰ ἄλλες 8 ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες τὰ ἑλληνικὰ 
πλοῖα μετέφεραν καὶ ἄλλους πρόσφυγες ἀπὸ τὰ κοντινὰ 
λιμάνια τοῦ  Ἀιβαλιοῦ, Βουρλῶν καὶ Τσεσμέ, ὅπου πε-
ρίμεναν γιὰ δύο ἑβδομάδες, ἀνεβάζοντας τὸν ἀριθμὸ 
στὶς 300.000.

Αὐτὸς ὁ δύσμορφος ἄντρας ἀνέλαβε πρωτοβουλίες 
πολὺ πέρα ἀπὸ τὰ ὑπηρεσιακά του καθήκοντα καὶ κα-
τόρθωσε μὲ προσωπικὲς ἐνέργειες, διαπραγματεύσεις 
καὶ μπλοφάροντας νὰ σώσει χιλιάδες κακοποιημένους 
συνανθρώπους του, ἐπειδὴ ἄφησε νὰ ἐνεργοποιηθεῖ “τὸ 
λιοντάρι ποὺ ὁ κάθε ἄνθρωπος κρύβει στὴν καρδιά του”...

Ἀργότερα ἡ  Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὅρισε τὸν Τζέ-
νινγκς ὡς ἐκπρόσωπο γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν αἰχμα-
λώτων στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ὅπως καὶ ἡ Τουρκία 
τὸν ὅρισε μὲ ἀπόφαση τοῦ Κεμάλ». 

Γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὴν  Ἑλλάδα, ἀπονεμήθηκε 
στὸν  Ἔιζα Τζένινγκς ἡ ὑψηλότερη στρατιωτικὴ διάκρι-
ση τῆς  Ἑλλάδας, τὸ Μετάλλιο Στρατιωτικῆς  Ἀξίας, καὶ 
ἡ ὑψηλότερη πολιτικὴ διάκριση, ὁ Χρυσὸς Σταυρὸς 
τοῦ  Ἁγίου Σαβέριου.  Ὁ Πατριάρχης τοῦ παρέδωσε 
τὸν χρυσὸ σταυρό.  Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ 
ἱστορία ποὺ ἕνα πρόσωπο ἔλαβε ταὐτόχρονα τὶς ὑψη-
λότερες στρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς διακρίσες. 

Ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴν  Ἑλλάδα, οἱ πρόσφυγες τὸν 
ἀναγνώρισαν ἀπὸ τὴν καμπούρα του, τὸν ἀποκαλοῦσαν 
ναύαρχο καὶ τοῦ φιλοῦσαν τὰ χέρια. Ποτὲ δὲν φαντα-
ζόταν ὁ Τζένινγκς, ἕνας ἄνθρωπος ἀσθενικός, ἀλλὰ μὲ 
βαθιὰ πίστη καὶ ἀφιέρωση στὸν Θεό, ὅτι θὰ γινόταν 
σωτήρας ἑκατοντάδων χιλιάδων  Ἑλλήνων καὶ  Ἀρμε-
νίων.  Ἂν καὶ στὴ ζωή του δὲν ἐπιδίωξε τιμὲς καὶ δόξες, 
ἡ  Ἑλληνικὴ Πολιτεία τὸν τίμησε.  Ἡ μεγαλύτερη ὅμως 
τιμὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ θὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς κάποιες 
διακρίσεις, ἀλλὰ τὸ ἀπαράμιλλο καὶ ἀξιομίμητο παρά-
δειγμά του νὰ γίνει γνωστὸ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μεταξὺ 
τῶν  Ἑλλήνων. Μάλιστα, γιὰ μᾶς, ὡς πιστοὺς τοῦ Κυρί-
ου, γιὰ ὅ,τι εἴμαστε καὶ γιὰ ὅ,τι κάνουμε ἡ δόξα ἀνήκει 
στὸν ΘΕΟ!
 

ΜΑΙΡΗ ΣΑΡΑΦΗ

K

K
Ποτὲ δὲν φανταζόταν ὁ Τζένινγκς, 

ἕνας ἄνθρωπος ἀσθενικός, ἀλλὰ μὲ 
βαθιὰ πίστη καὶ ἀφιέρωση στὸν Θεό, 
ὅτι θὰ γινόταν σωτήρας ἑκατοντάδων 
χιλιάδων  Ἑλλήνων καὶ  Ἀρμενίων.  
Ἂν καὶ στὴ ζωή του δὲν ἐπιδίωξε 

τιμὲς καὶ δόξες, ἡ  Ἑλληνικὴ Πολιτεία 
τὸν τίμησε.  Ἡ μεγαλύτερη ὅμως τιμὴ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ θὰ εἶναι ὄχι 
ἁπλῶς κάποιες διακρίσεις, ἀλλὰ τὸ 
ἀπαράμιλλο καὶ ἀξιομίμητο παρά-

δειγμά του νὰ γίνει γνωστὸ ἀπὸ γενιὰ 
σὲ γενιὰ μεταξὺ τῶν  Ἑλλήνων. 
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Θυμᾶμαι... Θἄχουν περάσει ἴσως καὶ σαράντα χρόνια... 
Βλέπω τὸν ἑαυτό μου, μιὰ μητέρα μέσης ἡλικίας, 
ποὺ καθόμουν μέσα στὸ λεωφορεῖο γυρίζοντας 

στὸ σπίτι μας, δίπλα στὴν κόρη μου, 16 ἐτῶν, ποὺ ἦταν σὰν 
ἕνα φρέσκο λουλούδι. Προσπαθοῦσα νὰ προσαρμοστῶ 
σὲ ὅ,τι μοῦ εἶχε πεῖ ὁ γιατρὸς καὶ νὰ τὴ δῶ σὰν ἀνάπη-
ρη, ποὺ προσεχῶς θὰ μπλέκαμε μὲ τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ 
μηχανήματα, τὶς ἄσπρες μπλοῦζες, χωρὶς τελειωμό... Μὰ 
δὲν μπόρεσα...  Ὁ νοῦς μου κόντευε νὰ φύγει, νὰ πετάξει 
ἔξω ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο, γιὰ νὰ σωθεῖ. Πῶς;... Μέχρι τώρα 
ἦταν ὑγιέστατη... Καμάρι μας στὸ σπίτι καὶ στὸ σχολεῖο. Κι 
ὅμως· τὸ εἶχε πεῖ ὁ γιατρός.

Ἦταν νέος κύριος, εὐπρεπής, τὸ ἰατρεῖό του ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 
Σταδίου, μοῦ μίλησε σύντομα, πειστικά, συγκεκριμένα. 
Εἰδικευμένος στὶς μυοπάθειες. Καὶ μοῦ εἶπε περίπου ὅτι 
ἡ κόρη μου πάσχει ἀπὸ μιὰ ἀσθένεια ποὺ τὴν παθαίνουν 
συνήθως οἱ ἡλικιωμένοι, ἀλλὰ δυστυχῶς καμιὰ φορὰ 
καὶ οἱ νέοι. Μὲ ὕφος σοβαρό, συγκρατημένο. Καὶ μοῦ 
ἔδωσε μιὰ κόλλα χαρτὶ γεμάτη μὲ τὶς ἐξετάσεις ποὺ ἔπρεπε 
νὰ γίνουν ἀμέσως καὶ τὶς διευθύνσεις τῶν γιατρῶν στοὺς 
ὁποίους ἔπρεπε νὰ ἀπευθυνθῶ.

Εὐτυχῶς ποὺ ὁ ἄνθρώπινος νοῦς δὲν ἀλλάζει στὴ 
στιγμὴ ἀπὸ μιὰ κατάσταση στὴν ἀντίθετη. Τὴν ἔβλεπα ἴδια... 
Προσωποποίηση τῆς ὄμορφης ὑγείας... Προσπαθοῦσα νὰ 
νιώσω τὴ δυστυχία... Μὰ δὲν τὰ κατάφερνα. Κάτι μὲ δά-
γκωνε καὶ πονοῦσε...  Ἀλλὰ εἶχα τὸ καταφύγιό μου. Μόλις 
πάω σπίτι, θὰ τηλεφωνήσω στὴν καλή μου ξαδελφούλα, 
τὴν  Ἑλένη, τὸ καταφύγιό μου «ἐν τοῖς πειρασμοῖς».  Ἦταν 
ἡ παιδίατρός μας, ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων...

Μόλις φθάσαμε, τῆς λέω στὸ τηλέφωνο: τὸ καὶ τό! 
Πρώτη της κουβέντα, ὅπως πάντα: 

– Μὴν ἀναστατώνεσαι!
– Μὰ ἔτσι κι ἔτσι μοῦ εἶπε ὁ γιατρός!
– Ποιὸς εἶναι ὁ γιατρὸς αὐτός; Πῶς τὸν λένε; 
Τῆς εἶπα...
– Ποιὸς σοῦ τὸν σύστησε;
Τῆς εἶπα...
– Διάβασε τὶς ἐξετάσεις ποὺ σοῦ ἔγραψε.
Τὶς διάβασα. Πῆρε τὴν εἰκόνα. Κατάλαβε. Μοῦ λέει:
– Ἐσύ, ἄσε τὴν ἀνησυχία! Θ’ ἀκούσεις ἐμένα! Εἶναι 

ἀκόμα νωρίς, γιὰ ν’ ἀνησυχήσουμε. Τὸ ὅτι τῆς Ριρῆς τῆς 
πονάει ἡ μέση της κι ἡ πλάτη της μερικὲς μέρες δὲν ση-
μαίνει τίποτα! Κι ἐμένα, ἄμα φάω μιὰ πιατέλα μακαρόνια, 
θὰ πονέσει ἡ κοιλιά μου.  Ἐπειδὴ τὴν ξέρω, σοῦ λέω ὅτι 
ἡ Ριρὴ κουράστηκε αὐτὸν τὸν καιρό. Τί ἔκανε;

– Στὸ Λύκειο ἑτοιμάζουν γιορτὴ τῆς  Ἐθνικῆς μας 
Παράδοσης.  Ἔχουν ὅσες περισσότερες ὧρες μποροῦν 
γυμναστικὴ καὶ χορούς.  Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε διάλειμμα κα-

τεβαίνουν τρέχοντας ἀπὸ τὸν 3ο ὄροφο, κάνουν πρόβα κι 
ἀνεβαίνουν τρέχοντας, νὰ προλάβουν τὸ μάθημα...  Ὅμως, 
ἐκτὸς αὐτοῦ, τὴν παρέσυραν κι οἱ δύο κολλητές της φιλε-
νάδες νὰ πηγαίνει τρία ἀπογεύματα στὸ φροντιστήριο Φυ-
σικῆς, ἂν καὶ εἶχε καλὸ βαθμὸ καὶ δὲν εἶχε ἀνάγκη.  Ἀλλά, 
ξέρεις τώρα, ἡ ἡλικία αὐτή... πὲς καὶ πές, μὲ κατάφερε...

Λέει ἡ  Ἑλένη ἡ εὐλογημένη:
– Μὴ μοῦ λὲς ἄλλα. Ξέρω τὴ Ριρή. Κατάλαβα. Μὴν 

κουράζεσαι καὶ μὴν ἀνησυχεῖς!  Ἂν ἔκανες αὐτὲς τὶς ἐξετά-
σεις ποὺ σοῦ ἔγραψε μὲ τὶς διευθύνσεις αὐτὸς ὁ γιατρός, θὰ 
πλήρωνες τὸ ἐλάχιστο ἕνα ἑκατομμύριο δραχμές... Πρὸς 
τὸ παρόν, δὲν χρειάζεται! Θὰ κάνεις ἀμέσως μόνο δύο, τὶς 
ἑξῆς: αἵματος καὶ νεφρῶν (ἂν θυμᾶμαι καλά).  Ἂν αὐτὲς 
βγοῦν ἐν τάξει, ξέχνα τα ὅλα... Καὶ νὰ μοῦ τὴ φιλήσεις! 
Καὶ νά ’σαστε καλά!

Ἔ, τὴν εὐχαρίστησα βέβαια ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Τί ἀνα-
κούφιση! Τί σπουδαῖο πρᾶγμα στὴ ζωὴ ὁ ἔμπιστος, ὁ δικός 
σου γιατρός! Μαζί της μεγαλώσαμε ὅλα τὰ πρωτοξάδελφα 
τοῦ σογιοῦ μας, δεκάδες παιδιὰ κι ἐγγόνια! Τί εὐχαριστῶ 
νὰ τῆς πεῖς; Αὐτὸ εἶναι ποὺ σῴζει ζωὲς καὶ ψυχές...

Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν ἰα-
τρεῖα, ἀλλὰ κερδοσκοπικὲς ἐπιχειρήσεις. Φακελώνουν 
τοὺς δυστυχεῖς-ἀφελεῖς «πελάτες», καὶ ὄχι ἀσθενεῖς (ἔτσι 
τοὺς βλέπουν), καὶ τοὺς στέλνουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Γιὰ 
τὸ καλὸ βέβαια... τῶν καταθέσεών τους στὴν τράπεζα. Κι 
αὐτὸ δυστυχῶς, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς προοδευμένες χῶρες, 
ἔχει ἐπεκταθεῖ ὅπως ὁ ἱστὸς τῆς ἀράχνης, ποὺ πλέκεται 
γρήγορα παντοῦ καὶ ἔχει καλύψει βιομηχανίες, πανεπι-
στήμια, κλινικές, καὶ προοδεύει στὶς κυβερνήσεις καὶ στὶς 
νομοθεσίες. Τίποτα δὲν ἀξίζει στὴν ἀνθώπινη κοινωνία, 
χωρὶς τὸ περιεχόμενο τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς 
ἠθικῆς. Δὲν ὑπάρχει γιατρός, οὔτε καὶ ἄνθρωπος, χωρὶς 
Θεάνθρωπο!

Ἀκόμα καὶ πρὶν τὸ κήρυγμα τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ὑπῆρχαν ἠθικὰ θεμέλια, ὅπου στηρίζονταν οἱ κοινωνίες 
καὶ τὰ κράτη. Χάρις στὶς πανάρχαιες παραδόσεις κι ἀναμνή-
σεις τῶν θρησκειῶν, τὸν Σωκράτη, τὸν  Ἀσκληπιὸ καὶ τὸν  
Ἱπποκράτη καὶ σὲ κάθε ἀληθινὰ ἠθικὸ στοιχεῖο ὅλων τῶν 
πολιτισμένων κρατῶν.  Ὣς τώρα τοὐλάχιστον... Τώρα;... 
Ποῦ πᾶμε;...

Οἱ δύο ἐξετάσεις τῆς Ριρῆς βγῆκαν καλές, καὶ ἡσυ-
χάσαμε. Κι ἡ γιορτὴ εἶχε ἐπιτυχία, καὶ πῆρε ἐπαίνους καὶ 
χαρά. Κι ὅταν ἀναπαύθηκε λίγο, οἱ πόνοι πέρασαν.  Ὄρθια, 
ἀήττητη, κινητικώτατη παραμένει ὣς τώρα. Τελειομανής, 
κατακουράζεται, ὑποφέρει ἀπὸ πολλά, ἀλλὰ ὅλα περνοῦν 
καὶ ἡ ζωὴ συνεχίζεται...

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

Ἐπιστήμη χωρὶς ἠθική
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Φθινόπωρο πιά, καὶ ἡ μέρα ὅλο καὶ μικραί-
νει.  Ἔπρεπε νὰ πάω γιὰ κάποιες ἰατρικὲς 
ἐξετάσεις τὸ πρωΐ, ὀκτὼ ἡ ὥρα.  Ὅταν 

ἔφυγα ἀπὸ τὸ σπίτι, μόλις ποὺ εἶχε φέξει ἡ μέ-
ρα. Κι ἐπειδὴ δὲν εἶχε ἀνοίξει ἀκόμα τὸ ἰατρικὸ 
ἐργαστήριο, κάθισα σὲ κάποιο καφενεῖο, ποὺ ἦταν 
ἀπέναντι, κι ἦταν κι αὐτὸ κλειστό, ἀλλὰ εἶχε ἀπ’ ἔξω 
καρέκλες. Εἶχε λίγη δροσούλα, καὶ καθὼς κάθισα, 
ἔσφιγγα τὴ ζακέτα ποὺ φοροῦσα καὶ κοίταζα συνέ-
χεια τὴν πόρτα τοῦ ἐργαστηρίου. Τότε εἶδα τὴ φίλη 
μου τὴ Λένα νὰ τραβάει ἕνα καροτσάκι τῆς λαϊκῆς. 
Καιρὸ εἴχαμε νὰ ἰδωθοῦμε, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ χαρά μου 
ἦταν μεγάλη.  
Ἐν τῷ μεταξὺ 
εἶχε ἀνοίξει καὶ 
τὸ καφενεῖο.  Ἡ 
Λένα παρήγ-
γειλε ἕναν κα-
φέ, κι ἐγὼ ἕνα 
μπουκάλι νερό, 
ἀφοῦ θά ’κανα 
τὶς ἐξετάσεις 
καὶ ἔπρεπε νὰ 
εἶμαι ἐντελῶς 
νηστική.

Κι ἀρχίσαμε 
νὰ πειράζουμε 
ἡ μία τὴν ἄλλη. 
Μὲ ρώτησε γιατί ἤμουν ἔξω τόσο πρωΐ, ποὺ δὲν 
τὸ συνηθίζω. Κι ἐγὼ τῆς ἔδειξα τὸ ἐργαστήριο.  Ἔ, 
μάλιστα, δικαιολογεῖσαι, μοῦ εἶπε. « Ἀλλὰ ἐσὺ γιατί 
ξεκίνησες γιὰ τὴ λαϊκὴ ξημερώματα;» – «Πρῶτα 
πρῶτα», μοῦ εἶπε, «γιατὶ τὸ πρωῒ τὰ πράγματα στὴ 
λαϊκὴ εἶναι φρεσκότατα, ἔστω καὶ λίγο ἀκριβώτερα. 
Καὶ τὸ δεύτερο καὶ τὸ σπουδαιότερο, γιατὶ μόλις 
φέγγει δὲν καταλαβαίνεις πότε περνάει ἡ ὥρα.  
Ἔτσι καὶ κάνεις δυὸ πράγματα, γιὰ πότε νυχτώνει 
δὲ λέγεται. Καὶ ξέρεις τί πρόγραμμα φορτωμένο 
ἔχω ἐγώ».

Κούνησα τὸ κεφάλι μου συμφωνώντας, ἀλλὰ 
δὲν πρόλαβα νὰ πῶ κάτι, κι ἡ Λένα, ποὺ εἶχε πάρει 
φόρα, συνέχισε: «Πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν καταλα-
βαίνουν, ἢ μᾶλλον δὲν συνειδητοποιοῦν πόσοι 
ἄνθρωποι ξυπνοῦν ἀξημέρωτα, γιὰ νὰ πᾶνε στὴ 
δουλειά τους.  Ἀκόμη, τὰ παιδιὰ ἀγουροξυπνημένα 
φεύγουν γιὰ τὸ σχολεῖο, χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ 

φᾶνε καλὰ καλά...».
Τὴ διέκοψα λέγοντάς της ὅτι κάτι ἤθελα νὰ πῶ 

κι ἐγώ.  Ἐκείνη χαμογέλασε, ζήτησε συγγνώμη ποὺ 
τὴν εἶχε πάρει ὁ κατήφορος καὶ δὲν σταματοῦσε, 
καὶ μοῦ εἶπε: «Λέγε, σ’ ἀκούω» – «Πολλοὶ ἄνθρω-
ποι, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ξεκινοῦν νὰ ζοῦν τὰ με-
σάνυχτα καὶ γυρίζουν στὸ σπίτι τους τὶς πρῶτες 
πρωϊνὲς ὧρες καὶ κοιμοῦνται μέχρι τὸ μεσημέρι. 
Δὲν τὸ βρίσκω ὑγιεινό, ἀλλὰ αὐτοὶ ἔτσι τὸ νιώθουν.  
Ἄλλους πάλι ἀνθρώπους, καλή μου, ποὺ δὲν βγαί-
νουν ἔξω, εἴτε γιατὶ ἡ ἡλικία τους δὲν τοὺς τὸ ἐπι-
τρέπει, ἀφοῦ δὲν χρειάζονται πολὺ ὕπνο, εἴτε γιατὶ 

δὲν μποροῦν 
νὰ κοιμηθοῦν, 
τοὺς βρίσκει τὸ 
ξημέρωμα νὰ 
βλέπουν τηλε-
όραση ἢ νὰ δια-
βάζουν κάποιο 
βιβλίο.  Ἀλλὰ 
τὸ σπουδαιότε-
ρο εἶναι ὅτι δὲν 
μποροῦν νὰ 
κοιμηθοῦν νέοι 
ἢ ἡλικιωμένοι, 
γιατὶ πονᾶνε...».

Ἡ Λένα, μό-
λις σταμάτησα 

νὰ μιλάω, σηκώθηκε ἔχοντας χάσει λίγο τὸ κέφι της 
καὶ μοῦ εἶπε: «Ἔχεις δίκιο. Ξέρω ὅτι δὲν κοιμᾶσαι 
πολὺ τὴ νύχτα, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν πονᾷς, ἔτσι 
δὲν εἶναι;». Κούνησα καταφατικὰ τὸ κεφάλι μου, 
ἀλλὰ ἀπάντησα ὅτι δὲν χορταίνω κιόλας τὸν ὕπνο.

«Μὲ τοῦτα καὶ μὲ κεῖνα», μοῦ εἶπε χαμογελώ-
ντας, «κοντεύει νὰ μεσημεριάσει, καὶ δὲν πῆγα ἀκό-
μα στὴ λαϊκή, κι ἔχω τόσα νὰ κάνω μέχρι νὰ νυ-
χτώσει, ποὺ δὲν νομίζω ὅτι θὰ τὰ προλάβω ὅλα».

Σηκώθηκα κι ἐγὼ μὲ τὴ σειρά μου, βλέποντας 
τὴν πόρτα τοῦ ἐργαστηρίου, ποὺ εἶχε ἀνοίξει, καὶ 
τὸ ρολόι μου, ποὺ εἶχε περάσει ὀκτώ. Πῆγα κο-
ντά της, ἀγκαλιαστήκαμε καὶ πῆρε ἡ καθεμιὰ τὸν 
δρόμο της. Μπαίνοντας μέσα, κάθισα σὲ μιὰ καρέ-
κλα περιμένοντας τὴ σειρά μου, καὶ σκεφτόμουν, 
ἀλήθεια, πόσοι ἄνθρωποι μένουν ξάγρυπνοι τὴ 
νύχτα, γιατὶ πονᾶνε...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἔφεξε – νύχτωσε
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Φθινόπωρο

Μετὰ τὸ ὁλόχρυσο, λαμπερὸ καλοκαῖρι, 
χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία, γιὰ νὰ ὑπο-
δεχθεῖς τὸ σκουντούφλικο φθινόπωρο. 

Δὲν τοῦ κρατῶ κακία, ἀλλὰ μετὰ τόσο φῶς πῶς νὰ 
δεχθεῖ κανεὶς τὴ συννεφιά του;  Ἀφῆστε κι ἐκεῖνα 
τὰ μάλλινα ποὺ πρέπει νὰ βγοῦν, ἀφῆστε ποὺ 
ἀρχίζουν πάλι τὰ σχολεῖα. Προσπαθοῦν τὰ παιδιὰ 
νὰ κατακτήσουν τὴ γνώση, προσπαθοῦμε κι ἐμεῖς 
νὰ τὰ στηρίζουμε μὲ τὴν ἀγάπη μας. Φροντίδα μας 
νὰ εἶναι χαρούμενα, ὅσο ζοῦν κοντά μας, μέχρι νὰ 
μεγαλώσουν.

Ὁ μουντὸς ὅμως φθινοπωρινὸς καιρὸς ἂς μὴ 
σημαίνει καὶ περιστολὴ τῆς χαρᾶς μας.  Ἐντάξει, οἱ 
διακοπὲς τελείωσαν. Οἱ καθημερινὲς ὑποχρεώσεις 
–καμιὰ φορὰ ἐπαυξημένες μάλιστα– ξανάρχισαν τὸ 
γνώριμο ἡμερήσιο πρόγραμμά τους.  Ἀλλὰ ἐμεῖς 
ἂς ἀντισταθοῦμε μὲ ἕνα καλοκαιρινό, ὁλόφωτο χα-
μόγελο, ἔτσι ποὺ τὸ φθινόπωρο νὰ ἔρχεται κάθε 
φορὰ μὲ τὸ γύρισμα τοῦ χρόνου στὴ φύση, ἀλλὰ 
ὄχι καὶ στὶς καρδιές μας.  Ἐκεῖ πιὰ δὲν τοῦ κάνουμε 
τὴ χάρη.  Ἔχουμε ποὺ ἔχουμε ἔγνοιες καὶ τρεχάματα, 
ἂν ἀρχίσει κιόλας νὰ ψιχαλίζει καὶ νὰ βροντάει μέσα 
μας, πῶς θὰ τὰ βγάλουμε πέρα;

Γι’ αὐτὸ στὴν ψυχή μας θέση ἔχει μόνο ἡ ἀνοι-
ξιάτικη διάθεση!

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

*     *     *

Φθινοπωρινό

Τί κι ἂν ἐρήμωσαν οἱ ἀμμουδιές, 
ἔκλεισα μέσα στὴν καρδιά μου 
τὴν ὀμορφιὰ τῆς θάλασσας.

Τί κι ἂν κιτρίνισαν τὰ φύλλα, 
προτιμῶ νὰ σκέπτομαι 
τὰ μπουμπούκια τῆς  Ἄνοιξης.

Τί κι ἂν δὲν εἶμαι εἴκοσι χρονῶν, 
εἶναι χρήσιμη 
ἡ πεῖρα ποὺ θησαύρισα.

Ἀγαπητὸ Φθινόπωρο, 
ἀρνοῦμαι τὴ μελαγχολία σου, 
δέχομαι τὴν περισυλλογή σου.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K

K
Ὁ μουντὸς ὅμως φθινοπωρινὸς 
καιρὸς ἂς μὴ σημαίνει καὶ περι-
στολὴ τῆς χαρᾶς μας.  Ἐντάξει, 
οἱ διακοπὲς τελείωσαν. Οἱ κα-

θημερινὲς ὑποχρεώσεις –καμιὰ 
φορὰ ἐπαυξημένες μάλιστα– ξα-
νάρχισαν τὸ γνώριμο ἡμερήσιο 
πρόγραμμά τους.  Ἀλλὰ ἐμεῖς ἂς 
ἀντισταθοῦμε μὲ ἕνα καλοκαι-
ρινό, ὁλόφωτο χαμόγελο, ἔτσι 
ποὺ τὸ φθινόπωρο νὰ ἔρχεται 
κάθε φορὰ μὲ τὸ γύρισμα τοῦ 

χρόνου στὴ φύση, ἀλλὰ ὄχι καὶ 
στὶς καρδιές μας.  
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Ἀργυρὴ Παπαρίζου-Μπουλούτα

Στὴν  Ἁγία Παρασκευὴ  Ἀττικῆς, 
μέσα στὸ πανέμορφο κτῆμα 
τῆς  Ἀδελφότητος Θεολόγων 

« Ἡ Ζωή», συγκεντρώνεται κάθε 
Πέμπτη πρωῒ ἡ πνευματική μας 
συντροφιά, ὁ Φιλικὸς Κύκλος μας.  
Ἐκεῖ, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Πανάγαθου 
Θεοῦ καὶ τὴ φιλόστοργη προστα-
σία τῶν Πατέρων τῆς  Ἀδελφότη-
τος, ἀνταμώνουμε πενῆντα περίπου 
ἀδελφὲς νὰ μελετήσουμε μὲ λαχτά-
ρα τὸν θεῖο λόγο.

Ἐκεῖ σὲ συναντούσαμε καὶ σένα, 
ἀείμνηστη ἀδελφή μας  Ἀργυρή, 
Λούλα. Κάθε Πέμπτη πρωΐ, πρώτη 
πρώτη μαζὶ μὲ τὴν ἀχώριστη φίλη 
σου  Ἀντωνία, πρόθυμη νὰ ἐξυπηρε-
τήσεις, νὰ βοηθήσεις σ’ ὅ,τι ἀνάγκη 
προέκυπτε: νὰ μεταφέρεις τὶς κυρί-
ες ποὺ δυσκολεύονταν νὰ φτάσουν 
ἔγκαιρα στὸν χῶρο, νὰ συνεισφέρεις 
στὸν εὐπρεπισμὸ καὶ τὴν καθαριότη-
τα τῆς αἴθουσας, πρόθυμη ν’ ἀκού-
σεις τὰ προβλήματα κάθε ἀδελφῆς 
καὶ νὰ βοηθήσεις μὲ τὴν πεῖρα καὶ 
τὰ γλυκά σου λόγια...

Δὲν θὰ ξεχάσουμε ποτὲ μὲ πόση 
προσοχὴ ἄκουγες τὸν εὐαγγελικὸ 
λόγο, πόσο εὐγενικὰ καὶ εὔστοχα 
ἦταν τὰ σχόλια καὶ οἱ παρατηρήσεις 
σου καὶ πόσο μᾶς οἰκοδομοῦσαν τὰ 
μετρημένα ἀλλὰ τόσο εὔστοχα καὶ 
μεστά σου λόγια.

Καὶ δὲν ἦταν βέβαια τυχαῖα ὅλα 

αὐτά· ἀποτελοῦσαν τὸ καταστάλαγ-
μα μιᾶς οὐσιαστικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 
καὶ πορείας.

Ξεκίνησες πολὺ νωρὶς τὴν ἱε-
ραποστολική σου δράση, ἀπὸ τὰ 
πρῶτα μαθητικὰ καὶ νεανικά σου 
χρόνια στὴ Στερεοελλαδίτικη γῆ 
τῆς Λαμίας, τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας 
σου, ὡς κατηχήτρια καὶ ὁμαδάρχης 
στὸ ἔργο τοῦ  Συλλόγου  Ὀρθοδό-
ξου  Ἐσωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς « Ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος», ὁ ὁποῖος τελεῖ 
κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδή-
γηση τῆς  Ἀδελφότητος Θεολόγων 
« Ἡ Ζωή». Καὶ αὐτὸ δὲν ἦταν τυ-
χαῖο, ἀφοῦ οἱ ἀείμνηστοι γονεῖς σου 
Εὐθύμιος καὶ Χρυσούλα μερίμνησαν 
ἀπὸ νωρὶς νὰ ἀναθρέψουν καὶ σέ-
να καὶ τὰ καλά σου ἀδέλφια Μαρία, 
Κωνσταντῖνο καὶ Δημήτριο μὲ τὰ νά-
ματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ καλὸς Θεὸς 
σὲ ἕνωσε μὲ τὰ ἱερὰ δεσμὰ τοῦ γά-
μου μὲ τὸν ἀγαπημένο σου σύζυγο 
Θεόδωρο, καὶ πάλι συνέχισες νὰ 
ἐργάζεσαι ἄοκνα στὸν ἀμπελῶνα 
τοῦ Χριστιανικοῦ  Ἔργου ὡς Κυ-
κλάρχης Προνοίας.  Ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ σᾶς εὐλόγησε μὲ δύο ὑπέ-
ροχους γιούς, τὸν  Ἀναστάσιο καὶ 
τὸν Εὐθύμιο, καὶ τρεῖς ξεχωριστὲς 
ἐγγονοῦλες, τὴ Μαρία-Ἀργυρή, 
τὴν  Ἀννίτα καὶ τὴ Θεοδώρα. Πόσο 
πολὺ τοὺς ἀγαποῦσες, πόσο πολὺ 
καμάρωνες, ὅταν μιλοῦσες γιὰ τὴν 
πρόοδο καὶ προκοπή τους, ἀλλὰ καὶ 
πόσο πολὺ φρόντιζες γιὰ τὴν κατὰ 
Χριστὸν πνευματική τους ἐξέλιξη.  
Ἕνα πρότυπο χριστιανῆς μητέρας!

Μὰ μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο ποὺ φρόντι-
ζες τὴν οἰκογένειά σου, μὲ τὸν ἴδιο 
ἐργαζόσουν καὶ γιὰ τοὺς συνανθρώ-
πους σου. Πάντα πρόθυμη νὰ τρέ-
ξεις σ’ αὐτοὺς ποὺ σὲ εἶχαν ἀνάγκη, 
πάντα «εὔκαιρος εἰς διακονίαν» γιὰ 
τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο. Σύνθη-

μά σου τὰ λόγια τοῦ πατρὸς Εὐσεβί-
ου: « Ὅλα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ». 
Αὐτὸ ἦταν καὶ σένα τὸ ἐπίκεντρο τῆς 
ὅλης δράσης σου: ὁ Χριστός! Στὸ 
πρόσωπο τοῦ κάθε ἀδελφοῦ ποὺ 
σὲ χρειαζόταν, τὸν Κύριο ἔβλεπες, 
τὸν Κύριο ὑπηρετοῦσες! Μαζὶ μὲ τὴν 
ὑλικὴ βοήθεια καὶ ἡ πνευματική. Λό-
για ἀγάπης, παρηγοριᾶς, ἐλπίδας γιὰ 
ὅλους τοὺς πάσχοντες καὶ ἐν ἀνάγκῃ 
εὑρισκόμενους ἀδελφούς. Λόγια 
ἁπλᾶ, μὰ οὐσιαστικὰ εὐαγγελικὰ τὰ 
λόγια σου, στάλαζαν βάλσαμο χρι-
στιανικῆς ἐλπίδας στὶς καρδιὲς τῶν 
ἀδελφῶν.  Ἤρεμα καὶ σεμνὰ ἔφερνες 
τὸν Χριστὸ σὲ οἰκογένειες, μοναχικὰ 
ἄτομα ἢ καὶ ἱδρύματα.

Καὶ δὲν σταματοῦσες ἐκεῖ.  Ἡ 
ἀδιάλειπτος προσευχὴ καὶ ἡ μελέ-
τη τοῦ θείου λόγου ἦταν γιὰ σένα ἡ 
καθημερινή «τροφή» σου.  Ἔτσι σὲ 
γνωρίσαμε κι ἐμεῖς, ὡς μέλος τοῦ 
Φιλικοῦ μας Κύκλου, ὅπου μὲ λα-
χτάρα ἔτρεχες κάθε Πέμπτη πρωῒ νὰ 
ἑνώσεις μαζὶ μὲ μᾶς τὴν καρδιά σου 
μὲ τὸν Χριστό!

Σὲ ἀγαπᾶμε, σὲ θυμόμαστε, μᾶς 
λείπεις. Ξέρουμε ὅμως ὅτι βρίσκε-
σαι στὸν Οὐρανό, στὴν παραδείσια 
εὐδαιμονία, καὶ ὅτι προσεύχεσαι γιὰ 
μᾶς στὸν καλὸ Θεό. Σ’ εὐχαριστοῦμε 
πολύ, τὶς ἔχουμε ἀνάγκη τὶς προσευ-
χές σου κι ἐμεῖς κι ἡ καλή σου οἰκο-
γένεια. Δὲν σὲ ξεχνοῦμε ποτὲ καὶ σὲ 
περιμένουμε, πάντα θὰ σὲ περιμέ-
νουμε, κάθε Πέμπτη πρωῒ στὸ φι-
λόξενο κτῆμα τῆς  Ἀδελφότητος « Ἡ 
Ζωή» νὰ ἔρθεις νὰ μελετήσουμε τὸν 
θεῖο λόγο καὶ νὰ προσευχηθοῦμε 
μαζί, καρδιακά, ἀληθινά, σ’ Αὐτὸν 
ποὺ εἶναι «ἡ  Ὁδός, ἡ  Ἀλήθεια καὶ 
ἡ Ζωή»!

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΟΥ  
ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εἰς Μνημόσυνον
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Πολυαγαπημένε μου πάτερ Νικόλαε,

Ὅποτε τὰ βήματά μου μὲ φέρ-
νουν στὸ ἐκκλησάκι τῆς  Ἁγίας Μα-
ρίνας, τὸ βλέμμα μου σταματᾷ στὸ 
σπίτι σου, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά.  Ἕνα 
σπίτι μ’ ἕναν πανέμορφο κῆπο μὲ 
λουλούδια, ἀλλὰ καὶ πέτρες ποὺ 
εἶχαν πάνω χωρία ἀπὸ τὴν  Ἁγία 
Γραφή. Θυμᾶμαι χρόνια πίσω, γύ-
ρω στὰ 23 μου, ποὺ ἄνοιγα τὸ κά-
γκελο τοῦ σπιτιοῦ σου, γιὰ νὰ σοῦ 
φωνάξω, νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἦρθα γιὰ 
ἐξομολόγηση. Καρδιοχτύπι, ἀγω-
νία, φόβος, στὶς πρῶτες συναντή-
σεις ποὺ εἴχαμε.  Ὅμως, σιγὰ σιγά, 
μὲ τὴ δοτική σου ἀγάπη, τὴν ὑπο-
μονή σου, τὶς εὔστοχές σου συμ-
βουλές, τὰ παραδείγματά σου ἀπὸ 
τὴν  Ἁγία Γραφὴ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν 
καθημερινότητα, μὲ τὸ μειλίχιο τοῦ 
λόγου σου καὶ τὴν εὐγένειά σου, 
συνέβαλες τὰ μέγιστα στὸν πνευ-
ματικό μου καταρτισμό, ἀλλὰ καὶ 

στὸ φτιάξιμο τῆς οἰκογένειάς μου.
Ἤσουν πάντα δίπλα μας.  Ἤσουν 

καὶ ὁ πρῶτος ἐξομολόγος τῶν 
παιδιῶν μου. Σὲ εὐχαριστῶ ἀπὸ 
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιὰ ὅσα 
μᾶς προσέφερες ὡς πνευματικὸς 
πατέρας.  Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀφυ-
πηρέτησή σου, συνέχισες νὰ ἐνδια-
φέρεσαι γιὰ μᾶς. Ρωτοῦσες κοινοὺς 
γνωστοὺς γιὰ μᾶς, ἀνταλλάσσαμε 
εὐχὲς σὲ γιορτές, ἀνταλλάσσαμε 
εὐχετήριες κάρτες. Χαιρόσουν μὲ 
τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν μου, ποὺ 
τὰ ἔνιωθες δικά σου παιδιά.

Φέτος τὸν Δεκαπενταύγουστο 
παρακολούθησα τὴν προτελευταία 
παράκληση στὴν Παναγία μας στὸν  
Ἱερὸ Ναὸ τῆς  Ἁγίας Τριάδας, ὅπου 
ἤσουν γιὰ χρόνια ἐφημέριος.  Ἐκεῖ 
ποὺ πηγαίναμε ὅλη ἡ οἰκογένειά 
μου, γιὰ νὰ λειτουργηθοῦμε, ἀλλὰ 
καὶ ν’ ἀκούσουμε τὸ κήρυγμά σου. 
Καὶ πόσα δὲν παίρναμε ἀπ’ ὅσα 
ἔλεγες... Εἶχες ἕναν μοναδικὸ τρό-

πο νὰ τὰ λές, νὰ τὰ ἐξηγεῖς, νὰ τὰ 
ἐνσταλάζεις στὴν ψυχή μας. Ποτέ 
μου δὲν κοίταξα τὸ ρολόι, ὅταν μι-
λοῦσες, ἀκόμα καὶ στὶς πολύωρες 
ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης  Ἑβδο-
μάδας.

« Ὁ γέρο-Δῆμος πέθανε, ὁ γερο-
Δῆμος πάει». Πάντα τραγουδοῦσες 
αὐτὸ τὸ τραγούδι στὶς συνεστιάσεις 
ποὺ ἔκανε τὸ σωματεῖο «Ταμεῖο  
Ἀγάπης», ποὺ ἵδρυσες γιὰ τὴ βοή-
θεια τῶν συνανθρώπων μας.  Ἕνα 
τραγούδι ποὺ τὸ ταὔτισα μὲ σένα.

«Γερο-Δῆμο», πάτερ Νικόλαε, 
κι ἂν ἔφυγες ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, 
νά ’σαι σίγουρος ὅτι ἔχεις μιὰ ξε-
χωριστὴ θέση στὴν καρδιά μου. 
Νὰ εὔχεσαι καὶ νὰ προσεύχεσαι 
γιὰ μᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι 
σ’ ἀγάπησαν.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη! Καλὴ  
Ἀνάσταση!
 

ΜΑΡΙΑ ΣΦΗΚΑ-ΙΑΚΩΒΟΥ

Πατὴρ Νικόλαος Σιδερᾶς
Εἰς αἰώνιον μνημόσυνον τοῦ πατρὸς Νικολάου Σιδερᾶ,  

ἀρχιμανδρίτη τῆς  Ἱερᾶς Μητρόπολης Λεμεσοῦ, ποὺ κοιμήθηκε στὶς 10  Ἰουλίου 2016

Ἕνας χρόνος μετά...

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωσις  Ἀκτίνων ὑπ᾽ ἀριθμ.: 

0026-0201-94-0100366081.
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβά-

ρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
    Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ 
τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Εἰς Μνημόσυνον
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος 
συμπαραστάτης γιὰ ἐκπαι-
δευτικοὺς καὶ γονεῖς. 

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμμα-
τα καὶ τὴν Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ 
τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ 
τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσε-
ως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς 
νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς 
πίστης καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιο-
δικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ 
τὸ 1946 – ἕνας πολύτιμος 
πνευματικὸς φίλος γιὰ τὰ 
Ἑλληνόπουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


